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Na úvod

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
je referenčný dokument, ktorý nadväzuje na globálny
cieľ Národného strategického referenčného rámca
Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť
a výkonnosť regiónov a zamestnanosť pri rešpekto-
vaní trvalo udržateľného rozvoja. Prostredníctvom
aktivít OP ZaSI sa bude v  období rokov 2007-2013
podporovať cieľ strategickej priority Ľudské zdroje  –
Zvýšenie zamestnanosti, rast kvalitnej pracovnej sily
na potreby vedomostnej ekonomiky a zvýšenie so-
ciálnej inklúzie rizikových skupín. V nadväznosti na
uvedenú strategickú prioritu a nariadenie európskeho
parlamentu,  globálnym cieľom OP ZaSI je rast
zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, sociálna
inklúzia a budovanie kapacít.

Samotná podpora z  ESF a  národných verejných
zdrojov sa  poskytuje formou viacerých typov pro-
jektov.
Ústredie práce, sociálnych vecí a  rodiny realizuje
Národné projekty, kde realizovaná podpora  vy-
chádza priamo zo zákona (alebo iného právneho
predpisu). V  našom prípade ide hlavne o  zákon
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 561/2008 Z. z.  o príspevku na
starostlivosť o  dieťa a  o  zmene a  doplnení niek-
torých zákonov a iné právne predpisy.
V  tomto období prebieha realizácia viacerých
Národných projektov, a to v rámci Prioritnej osi č. 1
Podpora rastu zamestnanosti, Prioritnej osi č. 2 Pod-
pora sociálnej inklúzie a Prioritnej osi č. 3 Podpora
zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie ka-
pacít v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK).

V súčasnosti Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny realizujú viaceré Národné projekty zamer-
ané na pomoc občanom:

Národný projekt  I – 2
Podpora zamestnanosti uchádzačov 
o zamestnanie
Národný projekt  II – 2
Podpora zamestnanosti občanov 
zo zdravotným postihnutím
Národný projekt V – 2
Aktivácia UoZ
Národný projekt XXIV– 2
Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych
rodičov
Národný projekt  XXV– 2
Príspevok na službu starostlivosti o dieťa
Národný projekt I/2009
Podpora uplatnenia občanov ohrozených hro-
madným prepúšťaním v dôsledku globálnej fi-
nančnej krízy

Z dosiaľ realizovaných Národných projektov je z po-
hľadu počtu zaradených uchádzačov o zamestnanie
najúspešnejší Národný projekt č. V - 2 Aktivácia UoZ. 
Tento stav je ovplyvnený predovšetkým pod-
mienkami zaraďovania UoZ na jednotlivé nástroje
APTP v  zmysle zákona o  službách zamestnanosti
a súčasne aj samotnou štruktúrou UoZ evidovaných
úradmi PSVR. 
Samozrejme, že aj ostatné už realizované Národné
projekty dosahujú v  tomto období pozitívne
výsledky a je len otázkou času, kedy sa k týmto im-
plementovaným projektom pripoja ďalšie, ktoré sú
v súčasnosti vo fáze schvaľovania resp. prípravy.
Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny aj
v predošlom programovom období dokázali efek-
tívne a  hospodárne využívať prostriedky Eu-
rópskeho sociálneho fondu. Na všetky skúsenosti
z tohto obdobia by sme chceli nadviazať aj v rámci
realizácie operačného programu Zamestnanosť
a  sociálna inklúzia, aby sme na konci súčasného
programového obdobia mohli prezentovať po-
zitívny výsledok a vysoký podiel čerpania finančných
prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu. Veľkou
výzvou pre súčasné obdobie je aj spolupráca
s  kolegami z  úseku a  útvarov sociálnych vecí
a rodiny a v neposlednom rade aj kolegov z osob-
ných úradov, ktorí sa budú aktívne zapájať do rea-
lizácie príslušných Národných projektov.
Vzhľadom na široké spektrum aktivít, implemento-
vaných prostredníctvom Národných projektov, sa
do ich realizácie zapojí väčšina zo zamestnancov
Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a  rodiny,
nevynímajúc ani kolegov z detských domovov.
Verím, že prostredníctvom aktivít realizovaných
v rámci cieľov Operačného programu Zamestnanosť
a  sociálna inklúzia sa nám spoločnými silami po-
darí zmeniť k lepšiemu čo najviac ľudských osudov.

Ing. Marián Valentovič
námestník GR sekcie Európskeho sociálneho fondu, 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
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úpsvr

T
omuto úsiliu významne napomáha
politika sociálnej súdržnosti EÚ, za-
bezpečovaná prostredníctvom fi-

nančnej pomoci zo štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu. Pri plnení úloh v so-
ciálnej oblasti zohráva kľúčovú úlohu Eu-
rópsky sociálny fond (ESF).

ESF prispieva k  prioritám EÚ, pokiaľ ide
o posilňovanie hospodárskej a sociálnej sú-
držnosti prostredníctvom rozvoja ľudských
zdrojov, zlepšovania možnosti zamestnať
sa, podpory vysokej úrovne zamestnanosti
a  zvyšovania počtu a  kvality pracovných
miest. ESF slúži aj na podporu začlenenia
a zlepšenia prístupu znevýhodnených sku-
pín obyvateľstva k zamestnaniu a na zní-
ženie národných, regionálnych a miestnych
rozdielov v zamestnanosti.

S  realizáciou plnenia úloh v  oblasti so-
ciálnej inklúzie je spojená aj činnosť
Fondu sociálneho rozvoja (FSR).
Fond sociálneho rozvoja je rozpočtovou
organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti
MPSVR SR. Vznikol v roku 2004 ako nástroj
ministerstva na boj proti chudobe a sociál-
nemu vylúčeniu. V  roku 2006 bol FSR
schválený ako Sprostredkovateľský orgán
pod riadiacim orgánom pre Sektorový ope-
račný program Ľudské zdroje (t. j. v  pro-
gramovom období 2004-2006) a Operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(OP ZaSI) – v novom programovom období
2007-2013. Pre OP ZaSI je z  ESF vyčlene-
ných 882 mil. €. Na podporu realizácie
schválených projektov FSR rozdelí celkovo
58,63 mil. €.
FSR zabezpečuje implementáciu aktivít 

v rámci operačných programov, ktoré sa rea-
lizujú v súlade so splnomocneniami o de-
legovaní právomocí z riadiaceho orgánu
na sprostredkovateľský orgán pod riadia-
cim orgánom. V súlade s nariadením Rady
(ES) č. 1083/2006 a v súlade so zákonom 
č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja v znení neskorších predpisov je ria-
diaci orgán zodpovedný za riadenie a vy-
konávanie operačného programu v súlade
so zásadou riadneho finančného riadenia.
Základným cieľom činnosti FSR v  aktuál-
nom programovom období  je implemen-
tácia Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia v súlade s delegovanými
právomocami, programovými doku-
mentmi  a zásadami riadenia a finančného
riadenia štrukturálnych fondov. A  to pre-
dovšetkým v oblasti implementácie dopy-
tovo orientovaných projektov pre prioritné
osi a opatrenia OP ZaSI:
Predmetom činnosti FSR je: 

Implementácia projektov, ktorým je po-
skytnutý nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov;
Príprava výziev na predkladanie projek-
tov, prijímanie, hodnotenie projektov 
a návrh na schválenie projektov;
Uzatváranie zmlúv o poskytnutí nená-
vratného finančného príspevku s ko-
nečnými prijímateľmi, ktorým sú na rea-
lizáciu projektu poskytované finančné
prostriedky ES a na spolufinancovanie
zo štátneho rozpočtu;
Overovanie žiadostí prijímateľa o platbu,
súčasťou je aj predbežná finančná kon-
trola a administratívne overenie a ove-
renie na mieste podľa potreby;
Schvaľovanie a predloženie žiadosti pri-
jímateľa o platbu, vrátane vyhlásenia 
o overení platobnej jednotke;

FOND SOCIÁLNEHO ROZVOJA 
– NÁSTROJ NA BOJ PROTI CHUDOBE
Slovenská republika sa vstupom do Európskej únie stala súčasťou európskeho priestoru, 
čím jej vzniklo právo i povinnosť podieľať sa na realizácii strategických plánov krajín EÚ,
s cieľom vybudovať poznatkovo orientovanú ekonomiku s akcentom na sociálnu a ekologickú
udržateľnosť vývoja. Pre Slovenskú republiku tak vyvstala  úloha - čeliť rozdielom
v hospodárskom a sociálnom rozvoji regiónov i niektorých skupín občanov.

I. ČASŤ
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Monitorovanie projektov;
Publicita a propagácia foriem poskyto-
vania pomoci;
Informačná a komunikačná stratégia po-
skytovania pomoci zo štrukturálnych
fondov;
Implementácia technickej pomoci;
Organizovanie odborných kurzov, semi-
nárov a školení.

FSR poskytuje súčinnosť pri tvorbe národ-
nej a regionálnej politiky a štrukturálnych
nástrojov a súvisiacich strategických mate-
riálov. 

FSR zodpovedá za implementáciu nasle-
dujúcich prioritných osí a  príslušných
opatrení OP ZaSI:

Prioritná os č. 2
Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie
osôb ohrozených vylúčením alebo  so-
ciálne vylúčených prostredníctvom rozvoja
služieb starostlivosti s osobitným zreteľom
na marginalizované rómske komunity

Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti
príležitosti v prístupe na trh práce a pod-
pora integrácie znevýhodnených skupín
na trh práce s osobitným zreteľom na mar-
ginalizované rómske komunity
Opatrenie: 2.3 Podpora zosúladenia ro-
dinného a pracovného života

Prioritná os č. 3
Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej
inklúzie a budovanie kapacít v BSK

Opatrenie: 3.2 Podpora sociálnej inklúzie,
rodovej rovnosti a zosúladenie  rodinného
a pracovného života v BSK.

Implementácia jednotlivých prioritných osí
sa realizuje prostredníctvom vyhlásenia vý-
ziev a následne realizáciou  aktivít schvále-
ných projektov žiadateľov o nenávratný fi-
nančný príspevok (NFP). Vo výzvach sú
presne zadefinované ciele výzvy, pod-
mienky splnenia kritérií oprávnenosti
(oprávnené aktivity, cieľové skupiny, opráv-
není žiadatelia, oprávnené miesto realizá-
cie projektov, dĺžka trvania projektu) fi-
nančná alokácia na danú výzvu, obdobie
prijímania žiadostí a pod.

Cieľové skupiny 
Aktivity schváleného projektu sú zamerané
na konkrétne osoby, ktorých problémy sa
majú daným projektom riešiť. Vo všeobec-
nosti ide o osoby trpiace sociálnym vylú-
čením. Cieľovými skupinami projektov,
ktoré FSR podporuje v  rámci uvedených
opatrení a  prioritných osi, sú predovšet-
kým rôzne skupiny znevýhodnených osôb: 

deti, plnoleté  fyzické  osoby, rodiny, ko-
munity, pre ktoré sa vykonávajú opatre-
nia sociálnoprávnej ochrany detí a  so-
ciálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi
a poskytované služby podľa osobitných
zákonov;
občania s ťažkým zdravotným postihnu-
tím, občania s nepriaznivým zdravotným
stavom;
občania v nepriaznivej sociálnej situácii,
deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, ko-
munity ohrozené sociálnym vylúčením,
vylúčené alebo marginalizované;

závislí od drog, alkoholu, vrátane absti-
nujúcich;
obyvatelia segregovaných a  separova-
ných rómskych komunít;
bezdomovci;
azylanti, imigranti, migrujúci občania;
občania po výkone trestu a odňatí slobody;
mladí dospelí po ukončení ústavnej sta-
rostlivosti a  náhradnej rodinnej sta-
rostlivosti;
uchádzači o  zamestnanie – dlhodobo
nezamestnaní, osoby s nízkou kvalifiká-
ciou a neukončeným vzdelaním, osoby
dlhodobo vzdialené od trhu práce;
ženy z etnických minorít;
uchádzači o zamestnanie, záujemcovia
o zamestnanie a zamestnanci s rodičov-
skými povinnosťami;
záujemcovia o zamestnanie s dôrazom
na osoby s  problémami pri zosúladení
pracovného a rodinného života;
obyvatelia s  príjmom pod hranicou chu-
doby;
ženy po materskej dovolenke zo sociálne
odkázaných skupín obyvateľstva.

Konkrétne cieľové skupiny pre každú výzvu
sú zadefinované v príslušnej výzve na pred-
kladanie žiadostí o NFP.

Oprávnení žiadatelia
Predkladať žiadosti o  NFP môžu len sub-
jekty spomedzi okruhu oprávnených žia-
dateľov. Okruh oprávnených žiadateľov
tvorí široké spektrum:

organizácie štátnej správy
iné subjekty verejnej správy, VÚC, obce
súkromný sektor mimo schém štátnej po-
moci (vrátane mimovládnych organizácií)
žiadatelia podliehajúci pravidlám po-
moci podľa schémy de minimis. 

Pokiaľ žiadateľ nespadá do vymedzeného
okruhu žiadateľov, nie je oprávneným žia-
dateľom - nespĺňa podmienky poskytnutia
pomoci určené v danej výzve a jeho projekt
nemôže byť schválený. 
Uvedené členenie je všeobecné a konkre-
tizuje sa vždy pri každej vyhlásenej výzve.

Mgr. Eva Schmidtová, generálna riaditeľka FSR, MPSVR SR
pokračovanie v ďalšom čísle
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M
anželstvo Kláry a Jakuba bolo od za-
čiatku konfliktné. Nechýbali ani časté
rozchody a návraty, roztržky i ne-

zmieriteľné scény, ktorých svedkom bol aj 
ich trojročný syn Igor.  Klára pochádzala z rozve-
denej rodiny a jej vzťah s matkou, s ktorou bý-
vala v  spoločnej domácnosti, bol mierne
povedané, napätý. Keďže Jakub mal byt 
a s pauzami spolu chodili už štyri roky, bola to
pre ňu príležitosť odísť z domu. To, že sa
s Jakubom často hádali, v tej chvíli vôbec ne-
riešila. Mal svoju partiu a  v  podstate ho ani
neľúbila. Nezaujímali sa o seba, málokedy sa
dokázali na niečom dohodnúť a čoraz menej

spolu komunikovali. Po štyroch rokoch manžel-
stva nasledoval rozvod. Počas rozvodového
konania chodili do RPPS a dokázali sa dohod-
núť, že o syna sa bude starať Klára a Jakub bude
pravidelne prispievať na jeho výživné v do-
hodnutej sume. Otcov styk s  dieťaťom bol 
upravený súdom na každý nepárny víkend,
polovicu prázdnin a vianočných sviatkov. Klára
so synom sa vrátili bývať k matke. Z Jakuba sa
stal víkendový otec, ktorý dodržiaval termíny,
ale postupne prichádzal čoraz sporadickejšie 
a veľakrát ani nezavolal, že nepríde. A ak pre
syna prišiel, stávalo sa, že ho vrátil nachlad-
nutého, mlčanlivého, či rozľútosteného. Pár

mesiacov po rozvode si Jakub vybavil prácu
v Anglicku. Odišiel na štyri roky a zdalo sa, že
situácia sa vyriešila. 
Klára si našla nového partnera a  pre Igorka
nového, skvelého otca. Problém nastal, keď sa
Jakub vrátil z Anglicka a začal sa o syna zaují-
mať. Igor mal už viac ako sedem rokov, chodil
do druhej triedy, ale otca si pamätal. Klára bola
ochotná podať Jakubovi informácie o synovi,
ale nesúhlasila, aby si ho brával na víkendy.
Obávala sa narušenia chodu svojej novej rodiny
a nechcela, aby Igor znovu zažil sklamanie, ak
po nejakom čase jeho otec opäť len tak zmizne.
Keďže nikto nechcel ustúpiť, Jakub podal

VÍKENDOVÝ 

OTEC
BOJ O DIEŤA 
NEMÁ NIKDY VÍŤAZA
Rozvod býva náročný a stresujúci. Jeho priebeh závisí od toho, aký postoj zaujmú 
partneri voči sebe. Buď si urobia zo života peklo, alebo pochopia, že vyčerpali všetky 
možnosti konštruktívneho spolužitia a dokážu spolu komunikovať aj po oddelení domácnosti.
Rozvodom v konečnom dôsledku najviac trpia deti, pretože sú svedkami hádok, kriku, zlosti,
plaču a nešťastia. Ak sa k tomu pridá aj „boj o dieťa“, nikto nevyjde zo súboja ako víťaz. 
Tento boj pozná iba porazených.
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sťažnosť na súd, že Klára bráni v uplatňovaní
jeho práva byť so synom a exmanželia sa ocitli
opäť v RPPS.  „Mám právo stretávať sa so svojím
synom. Rozhodol o tom súd a je to dobré aj pre
Igora. Musí vedieť, že má otca, na ktorého sa
môže obrátiť, keď bude niečo potrebovať.
Viem, že som ho vyše štyroch rokov nevidel, ale
nájdeme si k  sebe cestu,“ povedal na
konzultácii Jakub. Klára  uviedla, že „exmanžel
sa o Igora nikdy poriadne nezaujímal, keď za
ním mohol chodiť, tak sa na to vykašľal. Teraz
má Igorko novú rodinu, cíti sa v nej výborne 
a nepotrebuje jatriť staré rany. Ak ho má Jakub
rád, nech mu dá pokoj!“
Dvaja ľudia, dva názory, dve pravdy. A niekde
uprostred je malý chlapec, ktorého rodičia
„zneužívajú“ na boj proti sebe. Zo všetkých ar-
gumentov, ktoré Klára spomínala, a z informá-
cií od sociálneho pracovníka, ktorý spolu-
pracoval s rodinou počas rozvodu, bola najzá-
važnejšia tá, že otec si naozaj niekoľkokrát syna
nezobral a to bez akéhokoľvek ospravedlnenia.
Ak Igorko otca čakal a on opakovane neprišiel,
išlo o vážne pochybenie zo strany otca. A hoci
rozhodnutie súdu o  jeho styku so synom je
jeho právom a nie povinnosťou, existuje mini-
málne zodpovednosť za dodržiavanie dohody.
Igor si totiž mohol myslieť, že otec o  neho
nestojí, alebo sa na neho hnevá a  mohol sa
u neho rozvíjať pocit odmietnutia milovaným
otcom. Vtedy závisí veľa od matky, ako situáciu
dieťaťu vysvetlí, či prehĺbi vznikajúce pocity
dieťaťa, lebo chce „podkúriť“ nezodpoved-
nému otcovi, alebo ho v  očiach dieťaťa „po-
drží“ a nebude prilievať olej do ohňa. Samozre-
jme, Kláre mohlo takéto narušenie dohody
spôsobiť problémy v plánovanom programe
a  narušovalo to aj jej ochotu na  ďalšiu ro-
dičovskú spoluprácu.
Pre rozvádzajúcich sa rodičov je dôležité si uve-
domiť, že rozvodom síce prestávajú byť part-
nermi, ale rodičmi ostávajú na celý život. So
všetkými právami i povinnosťami a plnou zod-
povednosťou za svoje konanie.
„Zavolal som Kláre, že najbližší víkend si chcem
zobrať Igora k sebe. Nevidel som ho vyše šty-
roch rokov, preto už nechcem stratiť ani
minútu. Viem, urobil som chybu, keď som za
ním nechodil, ale ani pre mňa to nebolo
jednoduché. Chcem mu byť otcom, ktorému
môže veriť. Chcem s ním byť čo najviac, aby
sme dohnali zameškané. Vysvetlite, prosím,
Kláre, nech mi nerobí problémy a dá mi syna na
víkend!“ S  takouto požiadavkou a  zhod-
notením uplynulých rokov prišiel Jakub na
prvú konzultáciu do RPPS. V prvom rade som
považoval za potrebné oceniť Jakuba, že sa se-
bakriticky dokázal obzrieť za uplynulými
rokmi, že si uvedomil, čo mohlo synovi ublížiť,
ale aj za to, že má záujem to napraviť a chce byť
synovi lepším otcom. Považoval som však za
dôležité povedať mu, že všetko má svoj vývoj.
Po štvorročnom odlúčení nemôže automa-
ticky očakávať, že sa so sedemročným synom
okamžite zblíži. Z jeho strany sa vzťah k synovi
nezmenil, stále ho má rád, ale pre Igora malo
odlúčenie iné súvislosti. Štyri roky je takmer
polovica jeho doterajšieho života a na otca si asi

pamätá hmlisto. Všetko závisí od jeho
spomienok, ale aj od toho, či mu mama počas
odlúčenia ukazovala spoločné fotografie, či mu
o  otcovi rozprávala. Tým, že prežívala nový
vzťah a vytvorila pre syna novú rodinu,  Jakub
mohol byť zo synovho „zorného poľa“ vytes-
nený. To je však iba domnienka. Celý proces
zbližovania otca so synom som prirovnal
k cvičeniu v posilňovni, ktorému sa Jakub ve-
noval.
„Jakub, predstavte si, že po rokoch posilňova-
nia by ste na tri-štyri roky prestali dbať o svoju
postavu. Nabrali by ste na váhe, svaly by
ochabli, kondícia poklesla. Zrazu sa rozhod-
nete znovu začať cvičiť, lebo chcete vyzerať
ako predtým. Naložili by ste si pri prvom cvičení
na činku 150 kg a  cvičili s  ňou do úmoru aj
niekoľko hodín, alebo by ste si nechali poradiť
a začali s ľahšou činkou?“
„No, určite ten druhý prípad. Nie som blázon,
aby som si naložil 150 kíl a potom sa niekoľko
dní nepostavil na nohy!“
„Aký tréningový plán by ste navrhli?“
„Začal by som s menším počtom sérií
a  s  menšou záťažou a  postupne by som si
pridával kilá aj série.“
„Správne, a podobne je to aj o vzťahu so
synom. Opäť máte pred sebou dve možnosti.
Buď budete trvať na tom, aby vám Klára dala
syna na celý víkend a dohnali ste zameškané,
alebo si svoj „tréningový plán“ zreálnite. Za-
čnete napríklad hodinovým stretnutím so
synom na ihrisku alebo tu v RPPS a postupne
na dlhší čas, nie však na základe vášho chcenia,
ale synovej schopnosti a ochoty spolupraco-
vať.“
„Takto som sa na to nepozeral. Asi máte pravdu
a nechám si poradiť.“
Právo rodiča na dieťa sa nemôže brať
a vymáhať automaticky. V popredí je záujem
dieťaťa. Kontakty s ním sú nie kvôli rodičom, ale
v  prvom rade kvôli dieťaťu. Preto si Jakub

nemôže dobrý vzťah so synom vynútiť súd-
nym rozhodnutím, ale dlhodobým, trpezlivým
a  láskyplným budovaním, ktorému musí
pomáhať aj Igorova mama.
Jakub aj Klára si musia vyjasniť svoje potreby,
motívy, hodnoty a  perspektívy. Potrebujú sa
naučiť konštruktívne komunikovať ako rodičia
svojho dieťaťa. Na tejto ceste im je nápomocný
psychológ RPPS. Jakub musí pochopiť, že Klára
s  Igorom to vôbec nemali počas uplynulých
rokov ľahké. Nepodieľal sa na rodičovskej
starostlivosti, keď bol syn malý, a preto nemôže
čakať, že Klára bude okamžite naklonená jeho
nárokom. Ona nechce, aby sa jej syn znovu
sklamal. Jakub je v pozícii otca ohrozený, ale
navždy zostane jeho otcom. Dieťa nie je jej ma-
jetok, o ktorom by Klára rozhodovala, či ho ot-
covi  „požičia“, alebo nie. Igor má právo na svoju
minulosť a môže mať rovnako dobrý vzťah so
svojím otcom i s novým priateľom svojej mamy.
Vyžaduje si to však vysokú mieru pochopenia
a zodpovednosti všetkých zainteresovaných.
Ešte nikdy nerobilo dobrotu, ak sa druhé part-
nerstvo tvári, akoby išlo o  prvé. Všetci aktéri
nášho príbehu by si mali uvedomiť svoje roly
a  zbytočne si nekonkurovať. Otec je otec,
mama je mama, mamin nový priateľ žijúci
s ňou a dieťaťom v jednej domácnosti je super
kamarát a  muž, ktorý ľúbi mamu. To všetko
platí za predpokladu, ak všetci majú úprimný
záujem urobiť maximum pre dobro dieťaťa.
Boj o  dieťa nemá nikdy víťaza. Pokiaľ sa po-
darí, aby dospelí vyriešili svoje požiadavky vo
vzťahu k synovi bez boja a uznajú, že obidvaja
sú pre syna dôležití, majú šancu na úspech.
Jakub s Klárou sa nemusia mať radi. Stačí, keď
sa budú rešpektovať a  nebudú si „hádzať
polená pod nohy“ ovplyvňovaním Igora „svo-
jou pravdou“. Ak to dokážu, Igor to raz určite
ocení.

Mgr. Radomír Warošek
psychológ RPPS v ÚPSVR Prešov
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V
areáli TJ Brekov sa 24. septembra 2009
konal nultý ročník priateľského futba-
lového turnaja úradov práce, sociálnych

vecí a  rodiny. Usporiadateľom a  hostiteľom
tohto ročníka bol ÚPSVR v Humennom. 

Na turnajovom boji sa zúčastnili tri družstvá:
Humenné, Vranov nad Topľou a Michalovce.
Hralo sa princípom – každý s každým v časo-
vom rozpätí 2 x 20 minút. Pri zápase o druhé
a tretie miesto (čisto duel Prešovského kraja) sa
slávnostného výkopu ujala poslankyňa NR SR
Mgr. Jana Vaľová. 
Po ťažkých bojoch nakoniec prvenstvo získalo
družstvo z  Michaloviec, na druhom mieste
skončilo družstvo usporiadateľov z Humen-
ného a na treťom futbalisti z Vranova. Po sláv-
nostnom odovzdaní cien, ktorého sa ujal riadi-

V
priestoroch spoločnosti B/S/H Micha-
lovce, ktorá má dlhoročnú tradíciu na
trhu, sa 17. septembra 2009 slávnostne

otvoril prvý ročník strednej školy. Prví dvanásti
prváci už sedeli v laviciach a z ich tvárí sa dalo
vyčítať, že sú plní očakávania. Rozhodnutie
spoločnosti vyškoliť si pracovníkov vo vlast-
nom zariadení, bol ich dávny zámer, a až teraz
sa im ho podarilo zrealizovať. B/S/H  totiž potre-
buje pri svojich strojoch a  zariadeniach
vyučených a odborne zdatných ľudí.
Študenti si svoje nadobudnuté teoretické
znalosti overujú v prvom ročníku aj priamo –
praxou v rozsahu štyroch dní v mesiaci. Sú aj

MEDZINÁRODNÁ BURZA
PRÁCE A VZDELÁVANIA

Ú
rad práce, sociálnych vecí a  rodiny
v Nových Zámkoch organizoval 6. 10. 2009

už po piatykrát v  priestoroch športovej 
haly Milénium Burzu práce a vzdelávania. Tento
rok ju úrad práce zorganizoval v  rámci part-
nerstva EURES-T Danubius, ktoré pokrýva
oblasť takmer 10 000 km2 s viac ako 1,2 mil.
obyvateľov pozdĺž juhozápadnej hranice
Slovenska a severozápadnej maďarskej hra-
nice po oboch stranách Dunaja. V Slovenskej
republike sú to okresy: Komárno, Dunajská
Streda, Nové Zámky, Levice. Maďarsko zahŕňa

tri regióny: západopodunajský, stredopodunajský a stredomaďarský. Toto partner-
stvo (podpísané bolo v decembri 2006) je prvým v rámci EURES-T medzi dvomi
novými členskými štátmi EÚ.
Cieľom Burzy práce a  vzdelávania bolo posilniť
vzájomnú výmenu informácií medzi úradom práce,
zamestnávateľmi, školami, študentmi, uchádzačmi
o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie. Tento
rok sa na burze zúčastnilo 15 stredných škôl, z toho
2 z  Maďarska. Zamestnávateľov, ktorí ponúkali
voľné miesta, bolo 14, z toho jeden z Maďarska. 
Záujem o burzu bol veľký. Navštívilo ju 1047 žiakov
ZŠ, 161 študentov SŠ. Počet uchádzačov o zamest-
nanie bol 813 a  počet záujemcov o zamestnanie dosiahol 200. Aj napriek
hospodárskej kríze a malému počtu voľných pracovných miest v našom regióne sa
nám podarilo zabezpečiť dostatočný počet zamestnávateľov, ktorí ponúkali pra-
covné miesta najmä v oblasti služieb a elektrotechnického priemyslu. 
Stredné školy už tradične mali veľký záujem prezentovať sa. Teoretickými informá-
ciami, ale aj praktickými ukážkami zručností študentov zaujali väčšinu žiakov ZŠ.
Z prieskumu medzi zúčastnenými, ktorý sme vykonali formou dotazníka, jasne vy-
plynulo, že aktivita tohto druhu je v  rámci informovanosti žiakov, uchádzačov
o zamestnancov a záujemcov o zamestnanie veľmi potrebná, preto ju na budúci rok
opäť zaradíme do plánu práce. 

Ing. Helena Bohátová, riaditeľka Úradu PSVR v Nových Zámkoch

FUTBALOVÝ  

Slávnostné otvorenie

Výkop poslankyne NR SR
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finančne motivovaní vo forme vreckového.
Spoločnosť B/S/H Michalovce im pripravila
skutočne zaujímavé študijné programy
a študentské benefity, ktoré sa, ako dúfame,
v  praxi uchytia. Takýmto spôsobom si
zabezpečujú nových zamestnancov,
vyškolených podľa vlastných požiadaviek.
Veríme, že manažment spoločnosti, zamest-
nanci a v neposlednom rade aj študenti tejto
triedy budú s  otvorením tohto ročníka nad-
mieru spokojní. Držíme im palce a prvým štu-
dentom prajeme veľa študijných i pracovných
úspechov. 

Mgr. Adriana Krepelková, ÚPSVR Michalovce

 TURNAJ ÚRADOV 

NÁVRAT K TRADÍCIÁM

Exkurzia po závode

Prvých dvanásť  „školáčikov - prváčikov“ „Prváčikovia“ na praktickej výučbe

Úsmev na tvári vyjadruje spokojnosť manažmentu spoločnosti B/S/H

2. miesto Humenné

3. miesto Vranov nad Topľou
1. miesto Michalovce 

teľ ÚPSVR v Humennom Mgr. Ondrej Bartko, sa
riaditelia úradov poďakovali družstvám za
skvelú reprezentáciu a odvedený výkon a hos-
titeľom za pozvanie na turnaj. 
Hlavnou myšlienkou nultého futbalového tur-
naja bolo zašportovať si, spoznať sa medzi sebou,
porozprávať sa a vymeniť si pracovné i športové
skúsenosti. Usporiadateľ sa postaral aj o skvelé
počasie a chutné občerstvenie – úžasný guľáš
a  chladené čapované pivko. Dobrá atmosféra 
a neprekonateľný výkon futbalistov boli záru-
kou, že na tento deň tak skoro nezabudnú a že
urobia všetko pre to, aby sa podobné podujatie
zopakovalo. Mgr. Adriana Krepelková, ÚPSVR Michalovce 
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P
oslaním projektu je komfortná integrá-
cia zdravotne postihnutých občanov do
spoločnosti prostredníctvom kom-

plexného programu chránenej dielne AV Mo-
bilita. Program zahŕňa starostlivosť o zdravotne
a  telesne postihnutých občanov (motoristov
i nemotoristov), zlepšenie ich časových a mo-
bilných podmienok prostredníctvom budova-
nia zmluvných stredísk, ktoré budú poskytovať
služby v oblasti sprostredkovania a servisu mo-
torových vozidiel a poradenstva pre zdravotne
a telesne postihnutých občanov.
Komplexnosť dotvára integrované call cen-
trum, ktoré bude poskytovať poradenské
a sprostredkovateľské služby programu AV Mo-
bilita.
„Dôvodom vzniku chránenej dielne AV Mo-
bilita bola osobná rodinná skúsenosť, ktorú
človek skutočne pochopí v plnom rozsahu až
vtedy, keď sa stane svedkom života človeka
s telesným postihnutím, alebo ho dokonca sám
prežíva,“ vysvetľuje Klaudia Valušková z firmy
Auto Valušek. Túto skutočnosť doplnila aj
myšlienka Jána Sihelského, generálneho ria-
diteľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
podporovať vznik a činnosť  viacerých takýchto

centier na celom Slovensku a snažiť sa vytvoriť
podobnú sieť aj v  spolupráci s  jednotlivými
štátmi EÚ, ktoré prejavia záujem.
Medzi ďalšie ciele projektu patrí sprostredko-
vanie predaja nových vozidiel s cenovým
zvýhodnením, montáž, resp. prestavba vozi-
diel s garanciou výrobcu, prepojenie AV Mo-
bility s inými chránenými dielňami (poskyto-
vanie služieb, náhradné plnenie pre firmy, 
v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti), vybudovanie bytov (komplex

chránených bytových jednotiek), organizo-
vanie spoločenských stretnutí a podujatí pre
hendikepovaných, priestor na možnosť
vzájomného zoznámenia, zabezpečenie liečeb-
ných pobytov pre hendikepovaných, autoškola
pre hendikepovaných záujemcov a   tzv.
inkubátor – školiaci program pre ZŤP, inkubátor
pre podnikateľov, podpora hendikepovaných
v podnikaní.
V chránenej dielni AV Mobilita budú pracovať
dvaja manažéri call centra, z  toho jeden
s preukazom ZŤP a jeden so skúsenosťami v so-
ciálnej práci.  „Naším cieľom je postupne zvyšo-
vať počet zamestnancov s preukazom ZŤP, ktorí
vedia lepšie pochopiť problémy našich
zákazníkov,“ dodáva Klaudia Valušková. 
Chránená dielňa bude klientom k  dispozícii
každý pracovný deň od 8. do 18. h. Mimo pra-
covného času, v noci a v dňoch pracovného
voľna bude fungovať nonstop call centrum na
bezplatnej linke 0800 102 103.
Partneri chránenej dielne AV Mobilita:
Do projektu špecializovanej chránenej dielne
AV Mobilita sa zapojili viaceré spoločnosti, ktoré
cítia potrebu pomáhať hendikepovaným
ľuďom a  uľahčiť im proces integrácie do
spoločnosti. 
Generálny partner: Kia Motors Sales Sloven-
sko s. r. o. – výhradný distribútor automobilov
značky Kia na Slovensku – v rámci projektu za-
isťuje komplexnú škálu vozidiel, ktoré sú
určené na prestavbu, ale aj bez nutnosti prispô-
sobenia. 
Partneri: AMC Martin, Slovak Telecom/T-COM,
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Auto 
Valušek, s. r. o., VB Leasing SK, a. s., VOLKSBANK
Slovensko, a. s., CK Satur Slovensko, Reštaurá-
cia ORIM, Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.,
ADELI centrum.
Mediálni partneri: Slovenka, Metropola, Auto
Magazín / Profi Auto.
Inštitúcie, ktoré podporujú projekt AV Mo-
bilita: Slovenský zväz telesne postihnutých,
Slovenský zväz telesne postihnutých športov-
cov, Asociácia telesne postihnutých motoristov,
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých
občanov, Národná rada občanov so zdravot-
ným postihnutím SR.

Ing. Petra Volčková

AV MOBILITA

Nová špecializovaná chránená dielňa
pre hendikepovaných motoristov

V bratislavskej Dúbravke sa slávnostne otvorili brány chránenej dielne AV Mobilita, s. r. o., 
ktorá sa ako prvá na Slovensku bude zameriavať na poskytovanie komplexných motoristických služieb 
pre hendikepovaných občanov v rámci celého územia SR. Predajný a výstavný salón AV Mobilita poskytuje
návštevníkom komplexné predajné a servisné služby, predaj vozidiel s prestavbami, prvú pomoc na cestách, 
legislatívne poradenstvo a stálu expozíciu.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili (zľava): generálny riaditeľ  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny PaedDr. Ján Sihel-
ský, , starostka MČ Bratislava-Lamač Mgr. Oľga Keltošová, konateľka chránenej dielne Klaudia Valušková, štátny tajomník
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ing. Peter Sika,  Marketing and Communication Manager spoločnosti KIA Mo-
tors Sales Slovensko, s. r. o., Štefan Pogány.

Tlačová konferencia pri otváraní chránenej dielne. Zľava: Mo-
derátorka tlačovej konferencie Bibiana Ondrejková, konateľ ka
chránenej dielne Klaudia Valušková, štátny tajomník Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ing. Peter Sika, Marke-
ting and Communication Manager spoločnosti KIA Motors
Sales Slovensko, s. r. o., Štefan Pogány.
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V
rámci tohtoročných

priorít ÚPSVR v Brezne 
a n. o. Kľúč zrealizovali

detský letný tábor pre deti
s  poruchami správania, kto-
rého cieľom bolo zlepšiť orien-
táciu detí v spoločenskom pro-
stredí a  v  medziľudských
vzťahoch, pozitívne ovplyvniť
ich vzťah k autoritám, hodno-
tovú orientáciu a podporiť ich
osobnostný vývin a orientáciu
na zdravý životný štýl.
Prvý deň bol plný očakávaní
i  obáv, no tie po spoločnom
obede, prvej spoločnej komunite, vzájomnom
predstavení a  zoznámení postupne ustúpili
a deti sa tešili na program ďalších dní. Vzhľa-
dom na charakter problémov detí bol pobyt
v  tábore organizovaný ako režimový model,
čo bolo pre niektoré z nich veľmi náročné. Deti
pracovali v  dvoch skupinách pod vedením
a  dohľadom svojich vedúcich. Každý deň sa
začínal budíčkom a  rozcvičkou, nasledovalo
upratovanie izieb, raňajšia hygiena a spoločné
raňajky. Po nich sa stretávali na rannej komu-
nite, aby zhodnotili predchádzajúci deň a do-
zvedeli sa program na nasledujúci, ktorý bol
naozaj vždy pestrý. 
Dopoludňajšie zamestnania boli zamerané
najmä na komunikáciu. Naučili sa novým spô-

sobom vyjadrovania a snažili sa vystríhať chýb.
Deti mali potom možnosť demonštrovať to, čo
sa naučili prostredníctvom hier, pri ktorých vy-
užívali spôsoby verbálnej i neverbálnej komu-
nikácie. Pri hrách  zároveň preukázali, ako do-
kážu riešiť rozličné problémy a životné situácie.
Venovali sa nácviku situácií odmietania, iden-
tifikácie rozličného správania a  dôležitej ob-
lasti – uvedomenia si potreby jedinca patriť do
nejakej sociálnej skupiny. 
Po obede a krátkom odpočinku nasledovali
športové a turistické činnosti. Plánovanú túru
ku koníkom na Sihlu prekazil dážď, no ďalší
deň si ju vynahradili návštevou Múzea Čierno-
hronskej železničky a Vydrovského skanzenu.
Výlet bol bohatý na veselé zážitky i na množ-

stvo nových poznatkov o  lese a  jeho funkcii.
Veľmi zaujímavou bola prechádzka na neďa-
leký salaš a pozorovanie baču priamo pri práci.
Deti nezaháľali ani pri športových aktivitách.
Turnaj vo vybíjanej, športové súťaže i  olym-
piáda, v ktorej si okrem športových výkonov
mohli v kvíze porovnať i  vedomosti a   zruč-
nosti. Že sú naozaj šikovné, dokázali  aj pri prí-
prave masiek na maškarný bál. Víťazný tím sa
tešil milej odmene. 
Po skončení popoludňajšieho programu na-
sledovala večera a  po nej písanie denníkov. 
V nich mali deti možnosť podeliť sa so svojimi
dojmami a zážitkami z celého dňa, písať o svo-

jich pocitoch a prežívaní i to, čo by rady
povedali na rannej komunite, no ne-
mali dosť odvahy. Deň sa zavŕšil večer-
ným klubom, ktorý patril zábave, súťa-
žiam a  hrám. Ani tu sa nezabudlo na
poučenia – ako sa  správať v spoloč-
nosti dospelých a priateľov, ale i mimo
nej. 
Aj keď únavu deti necítili, režim sa mu-
sel dodržať. Večerná hygiena a po nej
večierka platila pre deti. Dospelých ča-
kala ešte porada.
Posledný deň v tábore, posledná zá-
verečná komunita, hodnotenie, pár
slov na rozlúčku a cesta domov.
Cieľ tábora bol naplnený. Účastníci tá-

bora mali možnosť sociálne sa realizovať, vzá-
jomne si medzi sebou porovnávať svoje zruč-
nosti, schopnosti a sily. Tábor deťom poskytol
atmosféru sociálneho bezpečia, možnosť učiť
sa konať v  rámci skupiny za prítomnosti do-
spelého, ktorý im poskytol reálne identifiko-
vateľný vzor a citovú istotu. Rozhovory s deťmi
na záverečnej komunite nás ubezpečili, že si
uvedomili význam všetkých činností, ktoré
smerovali k jedinému cieľa – správaniu, ktoré
ich osobnosť posunie dopredu a zážitkom,
ktoré ich obohatia. Dôležitou i naďalej však zo-
stáva rodina a jej ochota spolupracovať, pre-
tože práve kríza či kolízia v rodine spôsobuje
zlyhávanie dieťaťa a môže viesť k jeho problé-
movému správaniu. Mgr. Iveta Husenicová

odd. SPOD a SK, ÚPSVR v Brezne

Letný tábor pre deti s poruchami
správania – Lom nad Rimavicou
Leto, prázdniny, čas oddychu a zábavy, priestor na získavanie nových 
priateľstiev i zážitkov. Na toto všetko dnes rady spomínajú deti z Brezna
a okolia, ktoré prvý augustový týždeň prežili v  Škole v prírode v Lome
nad Rimavicou. Pobyt im priniesol aj niečo navyše - mnoho podnetných
a pre ich ďalší úspešný rozvoj dôležitých životných skúseností. 
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Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie získali naši 
občania i všetky subjekty spoločenského, ekonomického
a hospodárskeho života mnoho pozitívnych výhod a prínosov. 
Okrem faktu, že sa Slovenská republika pripojila do spoločenstva
vyspelých európskych demokracií a naši občania môžu využívať
deklarované záruky dodržiavania listiny osobných práv a slobôd,
patria k výhodám členstva v EÚ aj nesporné ekonomické výhody 
zo spoločného trhu a profity zo zaručených práv voľného pohybu
osôb, kapitálu a tovarov. V neposlednom rade je jedným 
z najmarkantnejších prínosov aj možnosť využívať nástroje
spoločnej regionálnej politiky Európskej únie.

E
urópska regionálna politika (ko-
hézna politika, politika súdržnosti)
je založená na finančnej solidarite

medzi regiónmi. EÚ na ňu vynakladá viac
ako tretinu rozpočtu EÚ (35,7 % rozpočtu).
V centre jej podpory sú predovšetkým zne-
výhodnené regióny, nazývané aj „konver-
genčné“. Nástrojmi regionálnej politiky sú
štrukturálne fondy. Napriek tomu, že všetky
štrukturálne fondy pôsobia spoločne,
každý má svoje špecifické tematické ob-
lasti. 
Prostriedky z Európskeho sociálneho
fondu (ESF) Slovenská republika využíva
od začiatku roku 2004 (ešte pred vstu-
pom do Európskej únie dňa 1. mája
2004).  V  čase začiatkov implementácie
ESF to bol v našich podmienkach po-
merne nový nástroj, ktorý prostredníc-
tvom projektov podporených z ESF začal
s cielenými investíciami do ľudského ka-
pitálu, čím sa následne prispievalo k zvy-
šovaniu vedomostného, sociálneho 
a ekonomického rozvoja jednotlivých re-
giónov. Európsky sociálny fond už od roku
2004 prináša nielen nové príležitosti pre
všetky sociálne skupiny ohrozené sociál-
nou exklúziou, ale aj nové príležitosti na za-
vedenie opatrení podporujúcich rovnosť
príležitosti žien a  mužov na trhu práce
a podporu zavádzania politiky zosúladenia
pracovného a  rodinného života. Celkovo
bolo v tomto období v rámci troch progra-
mových dokumentov (Operačný program
Ľudské zdroje, Jednotný programový do-
kument NUTS II Bratislava Cieľ 3 a Iniciatíva
spoločenstva EQUAL) na uvedené aktivity
vyčerpaných 343 954 522 €. 
Zo  skúseností a poznatkov získaných pri
implementácii finančných prostriedkov

z ESF počas programového obdobia 2004-
2006 a taktiež aj z novo zadefinovaných
cieľov v oblasti zamestnanosti a sociálnej
inklúzie sa čerpalo aj pri tvorbe aktivít pre
nové programové obdobie 2007-2013. Tie
sú obsiahnuté v operačnom programe Za-
mestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI),
ktorý bol Európskou komisiou schválený
26. októbra 2007.  Tento operačný pro-
gram poskytuje v období 2007-2013 
podporu v štyroch základných oblastiach.
Je to rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie
zamestnanosti, zvyšovanie sociálnej in-
klúzie a budovanie kapacít verejnej
správy.
Celková alokácia finančných prostriedkov
pre operačný program OP ZaSI tvorená
zdrojmi Európskej únie a  štátneho roz-
počtu na programové obdobie 2007-2013
má výšku 1 037 413 623 €. V porovnaní so
všetkými jedenástimi  ostatnými operač-
nými programami, financovanými zo
štrukturálnych fondov EÚ na Slovensku,
ide o  programový dokument so šiestym
najväčším objemom pridelených finanč-
ných prostriedkov. Až päť operačných pro-
gramov má v období 2007-2013 pridele-
ných viac finančných prostriedkov.
Dôležitosť OP ZaSI pri napredovaní Slo-
venskej republiky k trvalo udržateľnému
rastu a k sociálne spravodlivejšej spoloč-
nosti  je preto najmä z dôvodu zacielenia
sa na priority zamestnanosti a  sociálnej
inklúzie  nespochybniteľná. 
Pre celé portfólio aktivít pokrývajúce
všetky naplánované ciele z  operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklú-
zia bolo od začiatku programového ob-
dobia do konca septembra 2009 vyhláse-
ných  šestnásť  dopytovo orientovaných

výziev, z ktorých bolo päť zameraných na
oblasť zamestnanosti, sedem na oblasť
sociálnej inklúzie, dva smerovali do Brati-
slavského samosprávneho kraja a dva boli
určené na podporu verejnej správy.
Okrem spomenutých výziev Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súčas-
nosti dohliada na realizáciu 8 pilot-
ných projektov (zameraných na testovanie
fungovania teórie sociálnych podnikov
v ekonomickej praxi) a 43 národných pro-
jektov, ktorých prevažná časť smeruje na
podporu zamestnanosti prostredníctvom
nástrojov aktívnej politiky trhu práce.
V  rámci OP ZaSI sa prostredníctvom Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR v súčasnosti realizuje až 580 projektov
v celkovej zazmluvnenej výške  428 532 461 €.
Uvedený objem finančných prostriedkov
predstavuje 41,31 % z  celkovej alokácie
na operačný program Zamestnanosť a so-
ciálna inklúzia pre celé programové ob-
dobie 2007-2013. 
Rokom 2009 Slovenská republika vstú-
pila do tretieho roku implementácie Eu-
rópskeho sociálneho fondu v programo-
vom období 2007-2013. Čo sa týka
procesov riadenia implementácie, je tento
rok špecifický z  viacerých hľadísk. V  pr-
vom rade, na základe strednodobej ana-
lýzy prvej polovice sedemročného cyklu
(2007-2013) pristúpilo Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR k  revidovaniu
a následnej čiastočnej korekcii schválenej

VÝZVA I PRÍLEŽITOSŤ

12_13_MPSVaR_Sestava 1  26.10.2009  11:42  Page 6



OKTÓBER 10/2009

stratégie čerpania ESF (reprezentovanej
aktualizáciou časového harmonogramu
plánovaných výziev). V druhom rade,  na
základe objektívnych skutočností, medzi
ktoré zaraďujeme hlavne prehlbujúcu sa
svetovú finančnú a  hospodársku krízu 
a negatívny vývoj trhu práce na Slovensku,
bolo treba upresniť priority v rámci sys-
tému implementácie prostriedkov z ESF
a  z  nich vyvodiť opatrenia, ktoré majú
ambíciu položiť základy na zabezpeče-
nie rýchlejšej a adresnejšej implementá-
cie týchto prostriedkov. Sú to opatrenia
slúžiace na tvorbu nových národných pro-
jektov a zameranie sa na cieľové skupiny,
ktoré sú najviac ohrozené krízou s dôrazom
na marginalizované rómske komunity. 
Zo strany manažmentu procesu imple-
mentácie ESF prostredníctvom operač-
ného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia vyvstal v  roku 2009 nový feno-
mén. Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR je konfrontované s relatívne
vysokým počtom projektov náročných
na riadenie, monitorovanie a  kontrolu.
Prax posledných mesiacov ukazuje, že aj
napriek relatívne nízkemu objemu po-
skytnutých finančných prostriedkov pre
operačný program Zamestnanosť a  so-
ciálna inklúzia (v porovnaní s ostatnými
operačnými programami), z  ktorého by
nezaujatý pozorovateľ automaticky pred-
pokladal relatívne nízku náročnosť na za-
bezpečenie implementácie, je úplný
opak pravdou. Daný stav vyplýva hlavne
zo špecifických aktivít tohto operačného
programu, ktoré predpokladajú imple-
mentáciu veľkého počtu širokospektrálne
zameraných malých projektov. Z toho dô-
vodu veľké množstvo zazmluvnených
projektov, smerujúcich do viacerých ob-
lastí zamestnanosti a  sociálnej inklúzie,
pri relatívne malých projektových roz-
počtoch, kladie pred zainteresovaných
pracovníkov MPSVR SR, sprostredkova-
teľských orgánov pod riadiacim orgánom
(Sociálna implementačná agentúra, Fond
sociálneho rozvoja) a Ústredia práce, so-
ciálnych vecí a rodiny vysoké nároky na
úroveň odborných vedomostí a pracov-
ného nasadenia.  
V  grafoch porovnania operačných pro-
gramov podľa počtu zazmluvnených pro-
jektov a výšky zazmluvneného nenávrat-
ného finančného príspevku je jasne
identifikovaná disproporcia medzi celko-
vým počtom implementovaných projek-
tov a  objemom  zazmluvneného celko-
vého finančného príspevku (tabuľky
obsahujú údaje za všetky operačné pro-
gramy k 11. septembru 2009).
Napriek uvedeným špecifikám, ktoré by
mohli mať tendenciu skomplikovať pro-
ces implementácie OP ZaSI, ani v  roku
2009 nenastalo žiadne výrazné spomale-
nie plynulosti čerpania prostriedkov z Eu-
rópskeho sociálneho fondu, čo bolo pod-
mienené hlavne promptnou reakciou na

vzniknutú situáciu a  prijatím zásadných
opatrení zo strany Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR. 
Na sledovanie implementácie a plynu-
losti čerpania finančných prostriedkov
na programovacie obdobie 2007-2013
slúži hlavný ukazovateľ, tzv. „Pravidlo
N+3“. Jeho definícia hovorí, že vyčlenené
prostriedky pre daný rok možno čerpať
maximálne do 36 mesiacov po jeho
skončení,  pričom však posledné pro-
striedky z programového obdobia 2007-
2013 sa musia vyčerpať k 31. decembru
2015. V  rámci operačného programu
ZaSI bol záväzok roku 2007 (po odpočí-
taní zálohových platieb EK) vyčerpaný
v júli tohto roku na 100 % a momentálne
sa pri operačnom programe ZaSI už
čerpá záväzok voči EK za rok 2008, z kto-
rého je k 1. 10. 2009 vyčerpaných 11,14 %.
Ako vidieť z uvedených čísiel, prostriedky
pridelené z  Európskeho sociálneho
fondu plní Slovensko, reprezentované
Ministerstvom práce, sociálnych vecí

a  rodiny SR,  bez väčších komplikácií 
a dokonca v predstihu.  
Slovenská republika sa na prelome rokov
2008/2009 dostala vďaka prehlbujúcej sa
hospodárskej kríze do zložitej situácie. Po-
dobne ako okolité krajiny je výrazne po-
stihnutá negatívnymi dosahmi krízy. Kvôli
vzniknutej situácii sa počas celého roku
prijímajú v rôznych oblastiach opatrenia,
ktoré tieto dosahy zmierňujú. V oblasti za-
mestnanosti sa Slovenská republika sú-
stredí hlavne na podporný účinok  ná-
strojov aktívnej politiky trhu práce, ktoré
sú z veľkej časti kofinancované prostred-
níctvom operačného programu Zames-
tnanosť a sociálna inklúzia z Európskeho
sociálneho fondu.  Aj vďaka týmto aktív-
nym nástrojom podpory zamestnanosti
sa očakáva, že dôjde k  jej oživeniu a ná-
slednej stabilizácii trhu práce sprevádza-
nému postupným poklesom evidovanej
nezamestnanosti. 

Ing. Peter Sika, PhD.
štátny tajomník, MPSVR SR

Porovnanie OP 
podľa výšky zazmluvneného NFP

Porovnanie OP 
podľa počtu zazmluvnených projektov

€
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B
ardejov je mestom, ktoré píše svoju takmer
770-ročnú históriu. Cennou devízou sú his-

torické pamiatky vytvorené v stredoveku. Náš
región je známy svojimi kúpeľmi, krásnou oko-
litou prírodou a pomerne nenarušeným život-
ným prostredím.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Barde-
jove zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti
zamestnanosti a sociálnych vecí a rodiny aj pre
okres Svidník a mesto Giraltovce. Územný ob-
vod úradu je charakterizovaný priemyselno-
poľnohospodárskou výrobou a rozvojom ces-
tovného ruchu a s ním súvisiacou obchodnou
činnosťou a službami. V oblasti priemyslu ide
najmä o  obuvnícku, strojársku, drevospracu-
júcu a potravinársku výrobu, odevníctvo a sta-
vebníctvo.
Vývoj nezamestnanosti vplyvom procesu
transformácie hospodárstva a reštrukturali-
zácie priemyslu a  poľnohospodárstva mal 
v našom územnom obvode po roku 1989
stúpajúci trend. V roku 1999 dosiahla miera
nezamestnanosti skoro 29 %. V nasledujú-
cich rokoch dochádza k medziročnému po-
klesu miery nezamestnanosti, v roku 2007 na
úroveň 12 až 13 %.
V súčasnom období, v dôsledku hospodár-
skej krízy, dosahuje miera nezamestnanosti
z disponibilného počtu UoZ v okrese Barde-
jov 20,8 %, t. z. 7 442 UoZ a vo Svidníckom
okrese 22,1 % (3 538 UoZ). Nárast miery ne-
zamestnanosti značne ovplyvnili realizované
hromadné prepúšťania v SB – INMART, a. s.,
Bardejov a SVIK, s. r. o., Svidník a v blízkej bu-
dúcnosti čísla ešte porastú, lebo máme na-

hlásené plánované hromadné prepúšťania
v JAS-EXPORT, a. s., Bardejov a v Nemocnici
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. 
Zvýšené nároky na informačno-poradenské
služby, individuálne poradenstvo pre klientov,
realizáciu „nových“ aj „starých“ nástrojov APTP
sú oprávnené. Spolupráca so zamestnávateľmi
a zástupcami Sociálneho podniku ARVIK, ktorý
bol v našom okrese vytvorený v rámci OP Za-
mestnanosť a  sociálna inklúzia, si v  tomto
smere vyžaduje individuálny prístup s cieľom
zmierniť dôsledky krízy. Zároveň dochádza
k nárastu počtu klientov v sociálnej oblasti, ako
aj k zmene legislatívy a implementácii nových
sociálnych príspevkov. Aktuálna situácia si vy-
žaduje veľkú zodpovednosť a  zvýšené pra-
covné úsilie zamestnancov úradu. 
V januári 2009 sa nám podarilo dať do uží-
vania novú prístavbu úradu, ktorá rozšírila
kapacitu úradu, zlepšila priestorové pod-
mienky II. a  III. zóny vybavovania klientov
a pracovné podmienky pre zamestnancov
úradu. V marci 2009 bolo ukončené sťaho-
vanie úseku sociálnych vecí a rodiny na De-
tašovanom pracovisku vo Svidníku do bu-
dovy vo vlastníctve štátu, kde sídlili iba
služby zamestnanosti. Naplnil sa hlavný zá-
mer - zjednotiť oba úseky do jednej budovy
a  zjednodušiť prístup klientov k  nim. Po-
dobnú víziu realizujeme aj v Bardejove, kde
po dobudovaní sietí a po uvoľnení priestorov
od podnikateľských subjektov chceme do
konca roka presťahovať do spoločnej bu-
dovy vo vlastníctve štátu aj odbor sociálnych
vecí a rodiny s cieľom znížiť náklady na pre-
nájom priestorov, keďže v súčasnosti odbor
sociálnych vecí a  rodiny sídli v  budove vo
vlastníctve mesta Bardejov. Pridanou hod-
notou tejto zmeny bude aj výťah, ktorý po-
môže najmä klientom s ŤZP, a  ktorý toho
času v priestoroch odboru SVR chýba.
Ďalším naším cieľom je zriadiť a vybudovať
centrálny archív. Ako nevyhnutnosť sa uka-
zuje potreba zriadiť parkovisko pre klientov
úradu, najmä pre klientov s ŤZP.  Víziou do
budúcnosti je taktiež zrekonštruovať príze-
mie úradu a vytvoriť tam moderné a otvo-
rené pracovisko prvého kontaktu s bezba-
riérovým vstupom, pre ktoré je v súčasnosti
pripravená štúdia.
Toto sú vízie a zámery do najbližších rokov. Ich
realizácia závisí od finančných možností. Sme
presvedčení, že prvý krok sme už urobili a mo-
dernejšie priestory by si náš úrad, aj vzhľadom
na mieru nezamestnanosti a  počet klientov,
určite zaslúžil.

Ing. Viliam Holeva, riaditeľ ÚPSVR v Bardejove

Prezentovať ÚPSVR v Bardejove v mesačníku Zamestnanosť a sociálna
politika v súčasnom období, v čase hospodárskej krízy, ktorej dôsledkom
je aj nárast nezamestnanosti, je potrebné. V počte evidovaných 
uchádzačov o zamestnanie náš úrad dosahuje takmer vrchol ľadovca.

Pozitívne zmeny v prospech klientov Činnosť oddelenia 
sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately 
zameraná na široký okruh
problematiky v oblasti 
riešenia problémových
rodín, ako aj právom 
chránených záujmov 
maloletých detí, bola už 
viackrát publikovaná a je
nám všeobecne známa.

R
odina je základný pilier spoločnosti
a  tiež najdôležitejší článok pri vý-
chove dieťaťa, a práve prostredníc-

tvom nej si dieťa uvedomuje svoje miesto
a rolu v spoločnosti. Z aktivít nášho odde-
lenia by sme chceli poukázať práve na tie
najaktuálnejšie. 
V polovici augusta 2009 sme zabezpečili
výchovno-rekreačný program pre deti
s  poruchami správania, pre ktoré sa vy-
konávajú opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Program
sa odborne realizoval v spolupráci s ob-
čianskym združením Návrat pre 12 mlá-
dencov (13- až 17-ročných) z Bardejova
a  Svidníka v  krásnom prostredí Pienin
v Malom Lipníku (okr. Stará Ľubovňa) pod
taktovkou dobrovoľníkov, sociálnych pra-
covníkov, sociálnych pedagógov a  špe-
ciálneho pedagóga. 
Spoločným zámerom bolo zažiť niečo ne-
opakovateľné, spoznať sa a  nadobudnúť
vzájomný pocit dôvery, ktorý by mal po-
môcť aj v budúcnosti. Vzájomné spozná-
vanie sa prostredníctvom čiary života bolo
pre nich obohatením. Kúsok motúza sa od-
razu premenil na životné príbehy plné ra-
dostí, starostí, ale i smutných praktík, po-
hybujúcich sa na hrane zákona či tesne za
ňou. Takto sa podarilo pomenovať dôvody
(krádeže, záškoláctvo, výtržnosti), kvôli kto-
rým sa chlapci na pobyte zišli. 
Denný režim bol rozdelený na parciálne sú-
časti zamerané na individuálnu a  skupi-
novú diagnostiku (projektívne techniky
a  pod.), budovanie tímu (súťaže, tímové
hry), aktivity zamerané na psychohygienu
(rozcvička, stabilizačné cvičenia a  pohy-
bové aktivity) a aktivity testujúce psychickú
a fyzickú záťaž a odolnosť voči stresovým
faktorom a patologickým podnetom. Sú-
časťou denného programu bola komunitná
práca podporujúca zdieľanie, spätné väzby
a skupinovú edukáciu. Počas pobytu sa po-
darilo s účastníkmi vytvoriť základ na vzťa-
hové väzby slúžiace na identifikáciu me-
chanizmov smerujúcich k problémovému
správaniu. 
Zo športovo-zábavných aktivít zaujala
nočná hra „5 element“, s ktorou sa chlapci
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statočne popasovali. V tme a v náročnom te-
réne zabezpečovali vodu, zem, vzduch a oheň
– živly nevyhnutné pre život.
Rozlúčková „pavúčia sieť“, vytvorená zo vzá-
jomných ocenení – za nové priateľstvá a prí-
jemné zážitky – neznamenala, že všetko sa už
skončilo. Práve naopak, bol to dobrý štart pro-
gramu, ktorý pokračuje klubovými stretnu-
tiami detí aj rodičov. Ich cieľom je včas pod-
chytiť signály smerujúce k  problémom či
poruchám v správaní. Budú sa brať do úvahy
ich individuálne potreby, a to prostredníctvom
podporných aktivít smerujúcich k rodinnému
systému účastníkov aj k širšiemu sociálnemu
prostrediu (škola, vrstovnícke skupiny a pod.)
Úlohou programu je aj informovanie a usmer-
ňovanie rodičov v  ich rodičovských kompe-

tenciách, posilnenie väzieb a zážitkov v ro-
dine. Na to bude slúžiť víkendový pobyt pre
rodiny (19 účastníkov) v  krásnom prostredí
Pienin, ktorý odborne zabezpečí realizačný
tím pracovníkov občianskeho združenia Ná-
vrat. Spojenie práce s deťmi a práce s rodičmi
je vynikajúca skúsenosť, lebo dieťa sa zvy-
čajne po zmenách a drobných posunoch 
k lepšiemu, ktoré nastanú po výchovno-re-
kreačnom pobyte, vracia do prostredia, t. j.
k rodičom, ktorí však nie sú pripravení pozi-
tívne zmeny posilniť. Tento projekt vťahuje
do výchovného procesu aj rodinu dieťaťa. Ro-
dičovské správanie a zodpovednosť za dieťa
sledujeme a naďalej podporujeme..
Celkovo možno konštatovať, že výchovno-re-
kreačný program prebehol bez vážnejších

komplikácií. Prípravná fáza a dobré nastavenie
programu boli vo významnej miere moti-
vačné.
Ďalšou z aktivít je príprava záujemcov o pro-
fesionálne vykonávanie náhradnej starostli-
vosti. Prípravu sme začali v polovici septembra
2009 v  spolupráci s  Detským domovom vo
Svidníku. Ide v  poradí o  druhú prípravu pri
výbere budúceho zamestnania veľmi zodpo-
vednej profesie – profesionálneho rodiča.
Predpokladaný termín ukončenia prípravy je
naplánovaný na koniec novembra 2009. Ve-
ríme, že aj takouto formou sa pre nechcené 
a opustené deti v čo najkratšom čase zabez-
pečí to najdôležitejšie – rodina.

Mgr. Monika Mačeková
ved. oddelenia SPOD a SK ÚPSVR Bardejov

POMOCNÚ RUKU 
PODÁVAME DEŤOM I RODIČOM

VÝCHOVNO-REKREAČNÉ AKTIVITY A PROGRAMY V BARDEJOVE
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V
tomto roku každý mesiac narastá po-

čet vypracovaných komplexných po-
sudkov, rovnako sa zvyšuje aj počet žia-
dostí o  vydanie preukazu fyzickej osoby
s ŤZP a  žiadostí o  vydanie parkovacieho
preukazu. V mesiacoch apríl až jún vzrástol
počet vydaných komplexných posudkov
oproti prvému štvrťroku o 32 %, počet vy-
daných rozhodnutí o preukaze ŤZP za spo-
mínané obdobie sa zvýšil o 17 %. Najviac
komplexných posudkov bolo vydaných
v mesiaci jún - 205 posudkov a rozhodnutí
na účely preukazu FO s ŤZP v mesiaci ma-
rec – 79 rozhodnutí. 
Tento rok pribudla do pôsobnosti nášho
oddelenia nová agenda – rozhodovanie 
o parkovacom preukaze, ktorá zahŕňa vy-
dávanie lekárskych posudkov na účely par-
kovacieho preukazu, vydávanie posudkov
na účely parkovacieho preukazu a vydá-
vanie rozhodnutí o parkovacom preukaze.
Za obdobie január až september bolo vy-
daných 326 rozhodnutí o parkovacom pre-
ukaze, pričom najvyšší počet, až 56 roz-
hodnutí, sme vydali v marci. 
Zo strany pracovníkov oddelenia posud-
kových činností bolo vykonaných 683
osobných pohovorov s klientmi a vykona-
ných bolo 548 návštev v  domácnosti na
základe žiadostí o úpravu bytu, rodinného
domu alebo garáže a pri žiadostiach o pe-
ňažný príspevok na opatrovanie. 
Najčastejšou požadovanou formou kom-
penzácie bol peňažný príspevok na opat-
rovanie, ktorý súvisí s poklesom opatrova-
teľskej činnosti poskytovanej cez
samosprávu a  s nárastom počtu neza-
mestnaných osôb. 
Ďalšou pomerne početnou formou kom-
penzácie bol príspevok na zvýšené vý-
davky súvisiace s  prevádzkou osobného
motorového vozidla z dôvodu častého po-
stihnutia pohybového aparátu. Peňažný

príspevok na osobnú hygienu a opotrebo-
vanie šatstva bol často navrhovaný ako
forma kompenzácie z dôvodu inkontinen-
cie ako dôsledku závažných neurologic-
kých, urologických či gynekologických
ochorení. Klienti požadovali aj peňažný
príspevok na úpravu bytu či rodinného
domu, kde si chceli upraviť kúpeľne. Žia-
dostiam na novozriadenie kúpeľne alebo
na rekonštrukciu starších či starých kú-
peľní nebolo vyhovené v zmysle zákona.
Kúpa osobného motorového vozidla bola
navrhovaná v prevažnej miere deťom, pre
ktoré rodičia zabezpečujú prepravu do
školských zariadení. 
V súvislosti s prijatím zákona č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý nado-
budol účinnosť 1. 1. 2009, sa zvýšila časová
náročnosť pri vybavovaní kompletnej ad-
ministratívy. Vypracovávanie posudkových
kariet v systéme ISOP je komplikovanejšie
v porovnaní s minulým rokom.  Od začiatku
roka bol systém viackrát modifikovaný, pri-
budlo zadávanie žiadostí o posúdenie, bez
ktorých nie je možné vypracovať posud-
kovú kartu, pribudlo zadávanie lekárskych
diagnóz, na základe ktorých sú fyzické osoby
posúdené, rozčlenili sa posudkové karty
podľa účelu, na ktorý sú vypracované a rov-
nako pribudlo aj zadávanie samostatných
posudkov na účely štátnych sociálnych dá-
vok. 
Všetky tieto faktory spolu s neľahkou te-
rénnou prácou sociálnych pracovníkov
spôsobujú zvýšené nároky na výkon ich
práce. Napriek rôznym problémom, s kto-
rými sa stretávajú naši pracovníci, sa sna-
žíme v  plnej miere venovať pozornosť
klientom a poskytovať im kompletné so-
ciálne poradenstvo.

Ing. Jana Chomová, ved. OPČ ÚPSVR Bardejov

Pribúda práca na oddelení
posudkových činností
Od prijatia a účinnosti zákona č. 447/2008 Z. z. uplynul necelý rok, 
no už teraz môžeme povedať, že priniesol oddeleniu posudkových 
činností väčšie množstvo práce v porovnaní s rokom minulým.
V roku 2008 bolo na našom oddelení vypracovaných 1 969 posudkov
na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu, bolo vydaných 447
rozhodnutí na účely získania preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, 99 posudkov na účely štátnych sociálnych dávok, 
42 posudkov na účely umiestnenia v domovoch sociálnych služieb
(DSS) a 7 posudkov na účely trhu práce.

S
novým rokom 2009 došlo k účinnosti
a  aplikácii nového zákona o  peňaž-
ných príspevkoch na kompen-

záciu ťažkého zdravotného postihnutia 
č. 447/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov aj na oddeleniach peňaž-
ných príspevkov na kompenzáciu ŤZP
ÚPSVR v Bardejove. Nový zákon v porov-
naní so zákonom č. 195/1988 Z. z. priniesol
niekoľko zmien. 

Sociálne dôsledky ŤZP 
sa kompenzujú v oblasti 
a)  mobility a orientácie
b)  komunikácie
c)  zvýšených výdavkov
d)  sebaobsluhy.

V súvislosti s prijatím nového zákona došlo
k rozšíreniu druhov poskytovaných peňaž-
ných príspevkov, napr. v súčasnosti existuje
peňažný príspevok na úpravu rodinného
domu, peňažný príspevok na úpravu bytu
a peňažný príspevok na úpravu garáže, pri-
budol peňažný príspevok na kúpu zdvíha-
cieho zariadenia.
Podstatnou zmenou pri poskytovaných pe-
ňažných príspevkoch je, že pri určovaní výš-
ky príspevkov sa vychádza z  percentuál-
neho vyjadrenia zo sumy životného
minima (pri každom príspevku je to iné
percentuálne vyjadrenie). Výšky peňažných
príspevkov sa menia v  nadväznosti na
Opatrenie MPSVR, ktoré sa mení vždy 
k 1. 7. bežného roka. 

Sumy opakovaných peňažných 
príspevkov od 1. 7. 2009 sú:

1. Sadzba na 1 hodinu osobnej 
asistencie je 2,58 €

2. Peňažný príspevok na prepravu je
mesačne najviac 94,49 €

3. Peňažné príspevky na zvýšené 
výdavky:
3/1 Na diétne stravovanie 

v prvej skupine sú 34,38 €
v druhej skupine sú 17,19 €
v tretej skupine sú 10,32 €

3/2 súvisiace s hygienou alebo
s opotrebovaním šatstva, bielizne,
obuvi a bytového zariadenia
sú17,19 €
3/3 súvisiace s prevádzkou 
motorového vozidla sú 30,93 

ZMENY VO  
PRÍS P
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Zmena nastala aj v poskytovaní peňažného
príspevku na opatrovanie – rozšíril sa okruh
osôb, ktoré môžu zabezpečovať starostlivosť
o  fyzickú osobu s ŤZP. Môže to byť osoba,
ktorá s touto osobou býva, alebo má trvalý
alebo prechodný pobyt v  mieste trvalého
pobytu fyzickej osoby s ŤZP, alebo ak fyzická
osoba s ŤZP má prechodný pobyt v mieste
trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá ju opat-
ruje a  s  ktorou býva. Suma peňažného 
príspevku na opatrovanie sa určuje indivi-
duálne podľa druhu poskytovaného peňaž-
ného príspevku na opatrovanie. 
Nóvum pri poskytovaní týchto všetkých
peňažných príspevkov je aj to, že tieto prí-
spevky sa poskytujú mesačne pozadu.
Úrad PSVR v  Bardejove mesačne vypláca

peňažné príspevky na kompenzáciu v prie-
mere 148,415 € a na peňažný príspevok na
opatrovanie 170,607 €. Peňažné príspevky
na kompenzáciu v okrese Bardejov sa vy-
plácajú pre 3 144 poberateľov, peňažný
príspevok na opatrovanie sa vypláca pre 
1 233 opatrovaných osôb.
Obdobie od 1. 1. 2009 do 30. 8. 2009 hod-
notíme ako veľmi náročné, a to v súvislosti
s  novelou zákona o  peňažných príspev-

koch č. 447/2008 Z. z a  taktiež s  prijatím
Opatrenia MPSVR č. 252/2009 Z. z. Za uve-
dené obdobie pracovníkmi oddelení pra-
covísk Bardejov a  Svidník bolo vydaných
18  441 rozhodnutí, čo svedčí o  časovej, 
ale aj fyzickej náročnosti, ktorej boli pra-
covníci vystavení a ktorým treba aj touto
cestou poďakovať za náročnú a  zodpo-
vednú prácu. JUDr. Emília Kostelníková, 

ved. oddelenia OPPK ÚPSVR Bardejov

S
naha zjednotiť oba úseky činností
úradu pod jednu strechu aj v na-

šom Detašovanom pracovisku vo
Svidníku nadobudla reálne kontúry
v  máji 2009, keď sa do budovy vo
vlastníctve štátu (budova bývalého
NÚP-OÚP vo Svidníku), kde od r. 2008
sídlili služby zamestnanosti, presťa-
hovali aj zamestnanci z úseku sociál-
nych vecí a rodiny. Naši klienti, či už
uchádzači o zamestnanie, zamestná-
vatelia a starostovia obcí, majú tak
možnosť vybaviť si svoje záležitosti
a  komunikovať so zamestnancami
úradu v  jednej budove. Plusom je
aj  šetrenie finančných prostriedkov
za prenájom bývalých priestorov. 

Ing. Viliam Holeva
riaditeľ úradu PSVR Bardejov

ÚRAD VO SVIDNÍKU POD JEDNOU STRECHOU

 VYPLÁCANÍ PEŇAŽNÝCH 
SPEVKOV NA KOMPENZÁCIU ŤZP

Porovnanie počtu vydaných rozhodnutí 
na OPPnKŤZP v roku 2008 a 2009
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predstavujeme

Z
o strany zamestnávateľov prevažuje zá-
ujem o príspevok na podporu vytvore-
nia pracovného miesta – § 50e, príspe-

vok na zriadenie chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska – § 56 a príspevok na
vzdelávanie a  prípravu zamestnanca na trh
práce – § 47 zákona o SZ.

§ 49 Príspevok na samostatnú zárob-
kovú činnosť
V 1. polroku 2009 aj napriek veľkému záujmu
UoZ o príspevok na SZČ podľa § 49 zákona
o SZ došlo k dočasnému prerušeniu plynulosti
v poskytovaní uvedeného príspevku. Bolo to
spôsobené novelou zákona o  SZ, ktorou sa
s  účinnosťou od 1. apríla 2009 zmenili pod-
mienky poskytovania príspevku na SZČ. Aby
úrad mohol poskytnúť príspevok za podmie-
nok stanovených novelou, bolo nevyhnutné,
aby Výbor pre otázky zamestnanosti ÚPSVR
v Bardejove zriadil Komisiu na účely posúdenia

efektívnosti a  reálnosti podnikateľského zá-
meru podľa § 49 ods. 8 a § 57 ods. 7 zákona
o SZ, vymenoval jej členov a schválil regionálny
projekt na zabezpečenie praktickej prípravy
a  začatie prevádzkovania alebo vykonávania
SZČ podľa § 49 a § 57 zákona o SZ. 
Zavádzanie novelou stanovených podmienok
poskytnutia príspevku na SZČ do praxe spôso-
bilo, že v 1. polroku 2009 bolo s UoZ uzatvore-
ných iba 323 dohôd o  poskytnutí príspevku
na SZČ. Následne došlo k nárastu a za obdobie
január až september 2009 bolo s UoZ uzatvo-
rených 622 dohôd o poskytnutí príspevku na
SZČ, čo je takmer na úrovni počtu dohôd uzat-
vorených v  roku 2008, a to 629. Celková do-
hodnutá suma príspevku z uvedeného počtu
dohôd uzatvorených do 30. septembra 2009
pri súčasnej výške príspevku 3  775,24 € na
jedno vytvorené pracovné miesto na SZČ 
predstavuje čiastku 2 348 199,2 €. 
Faktorom, ktorý značnou mierou brzdí urých-

lené uzatváranie dohôd o  poskytnutí prí-
spevku na SZČ je skutočnosť, že podmienkou
uzatvorenia dohody je od 1. apríla 2009 absol-
vovanie prípravy na začatie prevádzkovania
alebo vykonávania SZČ, vrátane praktickej prí-
pravy podnikateľského zámeru, stratégie prí-
pravy a rozvoja podnikania, ktorú UoZ na zá-
klade regionálneho projektu zabezpečí úrad.
Za obdobie do 30. septembra 2009 ÚPSVR Bar-
dejov zabezpečil praktickú prípravu na začatie
prevádzkovania alebo vykonávania SZČ cel-
kom pre 837 UoZ. Praktickú prípravu externou
formou realizovanú prostredníctvom akredi-
tovaných vzdelávacích inštitúcií v kurze Zakla-
dám vlastnú firmu zabezpečil úrad pre 150
UoZ.
Nedostatok finančných prostriedkov na reali-
záciu externej praktickej prípravy neumožňuje
úradu zrealizovať praktickú prípravu formou
kurzu aj pre ďalších záujemcov o poskytnutie
príspevku na SZČ.
Praktickú prípravu internou formou prostred-
níctvom lektorov z  radov vlastných zamest-
nancov, ako aj odborníkov – zamestnancov so-
ciálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne,
daňového úradu a živnostenského odboru ob-
vodného úradu, zabezpečil úrad pre 687 UoZ.
ÚPSVR Bardejov eviduje k 30. 9. 2009 ďalších
250 prihlášok UoZ na praktickú prípravu na za-
čatie prevádzkovania alebo vykonávania SZČ,
pričom počet ďalších zaevidovaných prihlášok
denne narastá.
Záujem o  poskytnutie príspevku na samo-
statnú zárobkovú činnosť majú hlavne muži. Zo
znevýhodnených UoZ pomerne vysoký počet
pracovných miest vytvorili občania starší ako 50
rokov veku, ktorí sa na trhu práce uplatňujú
pomerne ťažko. 
Podporené boli najrozmanitejšie činnosti, naj-
viac pracovných miest u mužov bolo vytvore-
ných v oblasti pomocnej stavebnej výroby, sto-
lárskej výroby, murárstva, zámočníctva,
tesárskej výroby a u žien v oblasti účtovníctva,
finančného poradenstva, maloobchodu a slu-
žieb.

Nástroje APTP najzaujímavejšie 
pre zamestnávateľov
§ 50e – Príspevok na podporu vytvorenia no-
vého pracovného miesta
Veľký záujem zo strany zamestnávateľov je 
o nový nástroj APTP platný od 1. 3. 2009 -  prí-
spevok na podporu vytvorenia nového pra-
covného miesta podľa § 50e zákona o  SZ.
Vzhľadom na podmienky stanovené zákonom
na poskytnutie príspevku, vzhľadom na výšku
poskytovaného príspevku, ako aj na povinnosti
vyplývajúce pre zamestnávateľov z uzatvore-
ných dohôd, stal sa pre zamestnávateľov naj-

V rámci nástrojov aktívnej politiky trhu práce, 
realizovaných v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o SZ), je na oddelení
služieb zamestnávateľom ÚPSVR v Bardejove zo strany
uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ) najžiadanejším 
nástrojom príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, 
poskytovaný podľa § 49 zákona o SZ.

Realizácia nástrojov APTP
NAJVÄČŠÍ ZÁUJEM JE O SAMOSTATNÚ ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ

Príspevok na SZČ – počet dohodnutých miest

vývoj počtu dohodnutých miest v rokoch 2004 – 2009
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K
eďže náš úrad patril k  desiatim úradom 
na Slovensku, ktoré od začiatku roka 2008

pilotne overovali 3-zónový systém poskytovania
služieb zamestnanosti, v októbri 2008 sme začali
pilotne overovať aj činnosť agenta pre pracovné
miesta. Hlavnou prioritou bolo vyhľadávanie
voľných pracovných miest na základe osobného
kontaktu so zamestnávateľmi, sledovanie situá-
cie na trhu práce a práca agentov a sprostred-
kovateľov zamestnania v tímoch. Na pracovisku
IPSS v  Bardejove sme vytvorili tri tímy, v  kaž-
dom je jeden agent pre pracovné miesta (z toho
jeden aj sieťový) a 3 až 5 sprostredkovateľov
zamestnania. 

Dobrá koordinácia práce
Vedenie úradu im vytvorilo vhodné podmienky
na prácu, majú k dispozícii služobné telefóny
a podľa potreby referentské služobné vozidlo.
Zamestnávateľov sme rozdelili podľa odvetví 
a ku každému odvetviu sme priradili aj tím spro-
stredkovateľov, z ktorých na začiatku pilotného
overovania mal každý v priemere 300 UoZ, no
v  súčasnosti ich má už takmer dvojnásobok.
Každý agent úzko spolupracuje so svojím tí-
mom, ale aj s ostatnými v rámci úradu. Túto spo-
luprácu koordinuje sieťový agent. 
Od  začiatku overovania činnosti agentov pre
pracovné miesta na našom úrade uplynul už
rok. Za toto obdobie sme na trhu práce zazna-
menali výrazné zmeny, ktoré mali vplyv aj na
našu prácu a museli sme sa týmto zmenám pri-
spôsobiť. Našou snahou bolo navštíviť čo najviac
firiem s najvyšším počtom zamestnancov. Vzhľa-
dom na to, že v súčasnosti v našom územnom
obvode pôsobí 2 652 zamestnávateľov, z toho
265, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamest-

nancov a máme aj 125 agentúr dočasného za-
mestnania (najviac na Slovensku), pred každým
výjazdom do terénu sme vypracovali plán cesty.
V naplánovanom smere si každý agent pripravil
zoznam firiem, ktoré navštívi.
V  mesiacoch október a  december 2008 sme
monitorovali 110 firiem. Telefonicky sme kon-
taktovali 45 firiem, niektoré aj viackrát. Vyhľadali
sme 149 VPM. Výberové konania boli organizo-
vané prevažne vo firmách za prítomnosti agenta
a sprostredkovateľa, ktorí spoločne sprevádzali
klientov na výberové konanie. Realizovali sme 
9 výberových konaní. Podarilo sa nám umiestniť
15 UoZ a 1 ZoZ.

Po príchode krízy...
Našu prácu sťažovala skutočnosť, že pilotné ove-
rovanie práce agentov sme začali realizovať 
s príchodom hospodárskej a  finančnej krízy.
V našom regióne sme ju pociťovali už v jesen-
ných mesiacoch, a to úbytkom VPM a menším
záujmom zamestnávateľov o  výberové kona-
nia. Dôsledky krízy sa naplno prejavili začiat-
kom roka 2009 veľkým prílevom nezamestna-
ných do evidencie UoZ. 
Najväčšie problémy mali ADZ zamerané na au-
tomobilový a elektronický priemysel. Problémy
nemali len zamestnávatelia vo výrobe, ale aj 
v službách. Firmy, ktoré prosperovali, začali ob-
medzovať výrobu a prepúšťať svojich zamest-
nancov. Zamestnávatelia prestávali s nami ko-
munikovať, vyhýbali sa priamym odpovediam
o prepúšťaní zamestnancov. Báli sa medializácie
a paniky vlastných zamestnancov. Do tohto ob-
dobia prišlo aj sezónne prepúšťanie. Sezónni
zamestnávatelia nevedeli, či na jar opäť získajú
zákazky. Vo firmách vládol zmätok z nestabilnej

situácie. Práca agentov bola veľmi ťažká a vyža-
dovala niekedy veľmi veľké úsilie získať pre úrad
PSVR informácie. 
V osobných návštevách  firiem sme pokračo-
vali, ale sme nezačínali s vyhľadávaním VPM, ale
monitoringom situácie, ponukou služieb a ná-
strojov aktívnej politiky trhu práce a  až po-
tom prieskumom i prognózam ich potrieb. Za-
mestnávatelia sa k nim nechceli vyjadrovať 
a pri zisťovaní týchto údajov sa snažili našu ná-
vštevu čo najskôr ukončiť.

Po prijatí opatrení vlády
Postupne s prijatými opatreniami vlády SR na
riešenie dosahov finančnej a hospodárskej krízy
na pracovný trh, aj zamestnávatelia začali pre-
javovať záujem o spoluprácu s agentmi pre pra-
covné miesta. V  letných mesiacoch postupne
začali vytvárať nové pracovné miesta, hlavne
s  využitím nových nástrojov aktívnej politiky
trhu práce.
Od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 sme vykonali pri-
bližne 270 osobných návštev u zamestnávate-
ľov, u niektorých aj viackrát a získali sme dobrý
prehľad o pracovnom trhu v celom územnom
obvode. A nielen osobnými návštevami, ale aj
realizáciou výberových konaní vo firmách, vý-
robných halách a prevádzkach a pravidelným
monitoringom prepúšťania zamestnancov
v rámci hromadného a mimohromadného pre-
púšťania. Vo firmách, ktoré nahlásili hromadné
prepúšťanie na úrade PSVR, vytvárame infor-
mačné centrá, kde sú sprístupnené informácie
o  postupe pri zaraďovaní do evidencie uchá-
dzačov, o voľných pracovných miestach a o ná-
strojoch AOTP. Spolupracujeme s pracovníkmi
v prvej zóne, ktorí nás informujú o prílevu no-
vých UoZ z firiem. Pravidelne dopĺňame katalóg
zamestnávateľov o nové informácie, ktoré slúžia
klientom úradu PSVR. Vedieme evidenciu VPM,
ktorú priebežne aktualizujeme na výveskách
úradu PSVR. 
Práca agentov pre pracovné miesta je v súčas-
nosti veľmi náročná. Veríme však, že aj napriek
ťažkostiam, ktoré musíme prekonávať, je naša
práca užitočná a prospešná pre všetkých našich
klientov. Mgr. Eva Sosňáková

sieťová agentka pre pracovné miesta, ÚPSVR Bardejov

Trh práce, ako súčasť sociálnej politiky, má dynamiku, ktorá má svoj vývoj 
a reaguje na všetky sociálno-ekonomické zmeny v spoločnosti. V rámci toho 
sa postupne mení aj systém práce, a najmä spolupráce medzi úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľmi. Novelou zákona 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola 
od mája 2008 vytvorená pozícia – agent pre pracovné miesta, čím sa očakávala 
kvalitnejšia spolupráca so zamestnávateľmi.  

ROK AGENTOV PRE PRACOVNÉ MIESTA

ICH PRÁCA JE NÁROČNÁ, ALE NAJMÄ UŽITOČNÁ

zaujímavejším nástrojom APTP. Od marca do
konca septembra 2009 bolo  so zamestnáva-
teľmi na tunajšom úrade uzatvorených 81 do-
hôd o  poskytnutí príspevku na podporu vy-
tvorenia 161 nových pracovných miest. 
§ 56 – Príspevok na zriadenie chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa zo
strany zamestnávateľov podstatne zvýšil zá-
ujem zamestnávateľov o príspevok na zriade-
nie chránenej dielne alebo chráneného praco-
viska v zmysle § 56 zákona o SZ.

Za január až september 2009 ÚPSVR Bardejov
uzatvoril so zamestnávateľmi 77 dohôd, na zá-
klade ktorých bolo vytvorených a za pomoci
príspevku v zmysle § 56 zákona o SZ podpore-
ných 120 pracovných miest pre občanov so
zdravotným postihnutím. 
§ 47 – Vzdelávanie a príprava pre trh práce za-
mestnanca
Veľkému záujmu zo strany zamestnávateľov sa
teší aj príspevok na vzdelávanie a prípravu za-
mestnanca na trh práce.
V rámci národného projektu NP XI SOP ĽZ Teo-

retická praktická príprava zamestnancov na 
získanie nových vedomostí a odborných zruč-
ností úrad uzatvoril so zamestnávateľmi 8 do-
hôd, na základe ktorých bolo v  1. polroku 2009
do vzdelávania zaradených celkom 533 za-
mestnancov zamestnávateľov. Celková do-
hodnutá suma na vzdelávanie zamestnancov
na základe uzatvorených dohôd predstavovala
567 597,92 €.

JUDr. Dana Hegedüšová
ved. odd. služieb zamestnávateľom, ÚPSVR Bardejov
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Francúzsku republiku tvorí: 
metropola (rozdelená na 22 regiónov a 96
départementov) 
štyri zámorské départementy (DOM) - Gua-
deloupe, Martinique, Guyane, La Réunion 
štyri zámorské teritória (TOM) - Polynésie
française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Fu-
tuna, les Terres australes et antarctiques
françaises 
teritoriálne spoločenstvá so zvláštnym šta-
tútom: Mayotte et Saint-Pierre-et-Mique-
lon. 

Politický, administratívny 
a právny systém
Francúzska ústava ukladá rozdelenie moci na
výkonnú, legislatívnu a súdnu. Francúzsko je
parlamentná republika. Výkonnú moc vyko-
náva prezident republiky a vláda. Vláda pôsobí
pod kompetenciou premiéra vymenovaného
prezidentom republiky. Určuje a presadzuje
politiku krajiny. Výkonná moc zavádza zákony
a vykonáva národnú politiku.
Parlament zosobňuje legislatívnu moc a skladá
sa z národného zhromaždenia a senátu. Je zod-
povedný za prípravu a prijímanie zákonov 
a kontroluje výkonnú moc. 
Súdna moc realizuje výkon práva pri riešení
sporov medzi jednotlivcami alebo medzi štá-

tom a jednotlivcami. Jej nezávislosť má naj-
vyššiu dôležitosť, pretože je nevyhnutná na za-
bezpečenie nestrannosti. 
Ústava určuje aj spôsob organizácie miestnych
úradov. Udáva príslušné právomoci štátu 
a miestnym úradom. 
Každý región je riadený prefektom. Prefekt re-
prezentuje moc štátu a regionálnu radu, zvo-
lenú vo všeobecných voľbách, prezident má
výkonnú moc. Každý okres riadi okresný pre-
fekt a každé mesto (obec) primátor (starosta),
jeho zástupcovia a mestská rada. Všetci sú zvo-
lení vo všeobecných voľbách. 

Registračné procedúry 
a povolenie na pobyt
Občania krajín Európskeho hospodárskeho
priestoru a Švajčiarska, ktorí nepodliehajú pre-
chodným obdobiam, nemusia mať povolenie
na pobyt. Ak ho chcú mať, môžu oň požiadať
na radnici v mieste pobytu. Nemusia mať ani
pracovné povolenie. 

Čo urobiť pred a po príchode 
do Francúzska
Presťahovanie do Francúzska si vyžaduje vy-
konanie množstva formalít pred odchodom
z  vašej krajiny, ako aj po príchode do novej
krajiny. 

Ak ste žili v  inej krajine
EÚ, nemusíte uskutočniť
žiadne colné formality,
okrem špeciálnych pravidiel
pre alkohol, tabak, rastliny, zvie-
ratá a  pod. Treba však poskytnúť
detailný, datovaný a podpísaný zoz-
nam vašich aktív v kópii (nehnuteľnosti,
autá a pod.). Colné úrady vám odovzdajú
jednu kópiu. 
Ďalšie informácie poskytne informačné cen-
trum colného úradu, č. tel. 0825 30 82 63. 
Ako cudzinec žijúci vo Francúzsku môžete vy-
užívať rovnaké verejné výhody ako francúzski
občania. Treba sa zaregistrovať ako člen CPAM
(Caisse Primaire d´Assurance Maladie) – hlav-
ného fondu zdravotného poistenia. Je to po-
trebné už pri prvom zamestnaní, aj krátkodo-
bom. Ak sa zamestnáte v súkromnom sektore,
budete začlenení do všeobecného systému
sociálneho zabezpečenia. Ak nemáte číslo so-
ciálneho poistenia, váš zamestnávateľ musí po-
slať prehlásenie o  zamestnaní – „déclaration
unique démbauche“ pre URSSAF (inštitúcia
zodpovedná za výber platieb na sociálne za-
bezpečenie), ku ktorej spoločnosť patrí, najne-
skôr do 8 dní od začiatku vášho zamestnania. 

Pracovali ste vo Francúzsku? Stratili ste
prácu? Chcete vo Francúzsku zostať alebo
plánujete návrat na Slovensko?

Ukončenie zamestnania
Po skončení pracovného pomeru alebo po pre-
pustení z práce treba sa zaregistrovať na miest-
nom úrade Pôle – Emploi. Podmienky na zí-
skanie podpory v  nezamestnanosti sú
komplexné a závisia od individuálnych okol-
ností. Jedným z hlavných kritérií je, že zamest-
nanec musel odpracovať aspoň 6 mesiacov
počas 22 mesiacov, predchádzajúcich ukon-
čeniu zamestnania a  nesmel zamestnanie
ukončiť z vlastnej vôle (okrem napr. nasledo-
vania manžela/manželky kvôli zamestnaniu
v inej časti krajiny). 

Registrácia na úrade práce
Zaregistrovať sa ako nezamestnaný môžete
dňom nasledujúcim po ukončení zamestna-

CHCETE PRACOVAŤ V EURÓPSKEJ ÚNII?

Francúzsko
Od 1. júla 2008 Francúzsko zrušilo prechodné obdobia 
pre nové členské krajiny EÚ (okrem Bulharska a Rumunska) 
a otvorilo svoj pracovný trh. 
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nia. Registrácia nezamestnaných (na ASSEDIC –
Association pour l´Emploi Dans l´Industrie e le
Commerce) a registrácia na prístup k zamest-
naniu (na ANPE – Agence Nationale Pour Emploi)
sa robí na jednom úrade. Podľa zákona treba na
registráciu splniť nasledovné podmienky:

aktívne si hľadať zamestnanie
byť k dispozícii na interview
byť pripravený nastúpiť do zamestnania
mať legálny prístup k zamestnaniu vo Fran-
cúzsku.

Registráciu na ANPE treba obnoviť raz mesačne.
Ak uchádzač o zamestnanie nereaguje na po-
nuky ANPE na stretnutia so zamestnávateľmi,
môže byť jeho registrácia zrušená. ANPE treba
informovať o všetkých osobných zmenách 
a skutočnostiach (nájdenie zamestnania – aj do-
časného, tehotenstvo, zmena adresy, účasť na
kurzoch, choroba, odchod z krajiny na viac ako
7 dní) najneskôr do 72 hodín. 

Predregistrácia
Uchádzač o zamestnanie sa musí predregistro-
vať online alebo telefonicky, aby si zabezpečil
stretnutie za účelom registrácie na podporu
v  nezamestnanosti alebo hľadania zamestna-
nia. Potvrdenie stretnutia dostane e-mailom
alebo telefonicky. 

telefonická registrácia: tel. 39 49

Dokumenty potrebné na predloženie:
registrácia a žiadosť do zložky
doklad totožnosti
preukaz sociálneho zabezpečenia
potvrdenie od zamestnávateľa (ak je po-
trebné)
bankový RIB (Releve d´Identite Bancaire) –
bankové údaje

Počas stretnutia poradca vysvetlí a pripraví PAP
(Projet d´Action Personalisée) – osobný akčný
plán hľadania zamestnania. Osoba hľadajúca si
prácu, ktorá má nárok na výplatu dávok, je ihneď
registrovaná ako uchádzač o zamestnanie. Na
prvom stretnutí dostane identifikačné číslo
a osobný kód,  ktoré treba uvádzať v každej ko-
rešpondencii a pri každom stretnutí. 
Po skompletizovaní a podpise osobnej zložky
(dossier) a žiadosti o dávky v nezamestnanosti
(allocation de chômage) nezamestnanú osobu
oboznámia s jej právami. 

Výška dennej podpory v nezamestnanosti 
11,04 € + 40,4 % dennej mzdy alebo
57,4 % dennej mzdy - použije sa to, čo je vý-
hodnejšie pre nezamestnanú osobu.

Ak nie je možné použiť ani jednu metódu, po-
užije sa minimálna denná mzda 26,93 €. 
Výška dennej dávky v nezamestnanosti nesmie
byť vyššia ako 75 % dennej mzdy. Maximálna 
výška dávky v nezamestnanosti je 11 463 €. 

Ak občan SR odpracoval vo Francúzsku menej
ako 31 dní (minimálne 1 deň), výška dávky v ne-
zamestnanosti sa vypočíta podľa ekvivalentnej
mzdy pre rovnakú prácu v regióne, ak je to nad
31 dní, výpočet sa robí podľa skutočnej mzdy.

Zaregistrovali ste sa na Pôle – Emploi,
ale plánujete návrat na Slovensko
Ak ste sa zaregistrovali ako uchádzač o zamest-
nanie a poberáte dávku v nezamestnanosti, ale
chcete sa vrátiť na Slovensko, môžete požiadať
o export dávky a poberať ju na Slovensku. Vo
Francúzsku musíte byť zaregistrovaný mini-
málne 4 týždne a musíte požiadať o  vydanie
formulára E-303 na export dávky. Na Slovensku
sa musíte zaregistrovať na úrade práce, sociál-
nych vecí a rodiny podľa miesta trvalého byd-
liska najneskôr do 7 dní od odchodu z  Fran-
cúzska a dávku v nezamestnanosti z Francúzska
môžete poberať maximálne 3 mesiace. Po uply-
nutí tohto času sa môžete vrátiť do Francúzska
a poberať zvyšnú dávku, na ktorú máte nárok,
alebo zostať na Slovensku (v tomto prípade strá-
cate nárok na dávku). 

Ukončili ste zamestnanie 
vo Francúzsku a vraciate sa 
na Slovensko
Ak sa vrátite na Slovensko bez registrácie vo
Francúzsku a  chcete sa zaevidovať na úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny a poberať pod-
poru v  nezamestnanosti, budete potrebovať
z Francúzska potvrdený formulár E -301 (doba
poistenia, pracovná činnosť, zárobok a  pod.).
Formulár vydávajú miestne pobočky minister-
stva práce - DDTEFP = Direction Departementale
du Travail et de la Formation Professionnelle, od-
delenia spolupráce so zamestnávateľmi. Pri vý-
počte podpory v nezamestnanosti sa potom po-
stupuje podľa slovenskej legislatívy. Je potrebné
preukázať platenie poistenia v nezamestnanosti
najmenej 3 roky (1 095 dní) v posledných 4 ro-
koch pred zaradením do evidencie uchádzačov
o zamestnanie. Pri výpočte výšky podpory v ne-
zamestnanosti sa neberie do úvahy výška mzdy
vo Francúzsku, ale určí sa podľa hrubej mzdy
dosahovanej na území SR v rovnakej alebo po-
dobnej profesii, akú ste vykonávali vo Fran-
cúzsku. 

Prichádzate do Francúzska 
z inej krajiny EÚ/EHP
Ak si prichádzate hľadať prácu vo Francúzsku
z  inej krajiny EÚ/EHP, môžete mať nárok na

dávku v nezamestnanosti v závislosti od vašej
osobnej situácie.

Pracovali ste v inej krajine EÚ/EHP, ale nezískali
ste tam žiadnu dávku v nezamestnanosti
Všeobecným pravidlom je, že krajina posled-
ného zamestnania vypláca dávku v nezames-
tnanosti. Pred odchodom do Francúzska si vy-
bavte formulár E-301. Tento formulár potvrdzuje
obdobia, ktoré sa budú brať do úvahy pri vý-
počte dávky v nezamestnanosti vo Francúzsku.
Ak chcete, aby boli tieto obdobia započítané,
musíte vo Francúzsku odpracovať aspoň 1 deň. 

Poberáte dávku v nezamestnanosti v inej kra-
jine EÚ/EHP
Ak ste zaregistrovaný ako uchádzač o zamest-
nanie v  SR aspoň 4 týždne a  chcete odísť do
Francúzska, vyžiadajte si od príslušnej pobočky
Sociálnej poisťovne formulár E-303 a oznámte
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že si od-
chádzate hľadať prácu do Francúzska. Vo Fran-
cúzsku sa musíte zaregistrovať ako uchádzač
o zamestnanie najneskôr do 7 dní od zrušenia
registrácie v SR. Dávku v nezamestnanosti bu-
dete potom poberať vo Francúzsku maximálne
3 mesiace. Spracovanie žiadosti môže trvať ur-
čitý čas, preto sa uistite, že máte dostatok hoto-
vosti na bežné životné náklady. 
Po uplynutí 3 mesiacov (alebo aj skôr) sa môžete
vrátiť na Slovensko a znovu požiadať o dobratie
dávky v nezamestnanosti, na ktorú ešte máte
nárok. Ak sa nevrátite do 3 mesiacov, strácate
nárok na dávku. 

Ukončili ste zamestnanie na Slovensku, aby
ste nasledovali manžela/manželku (part-
nera/partnerku), ktorý si našiel/našla zamest-
nanie vo Francúzsku
Toto ukončenie je považované za odôvodnenú
príčinu nezamestnanosti. Za podmienky dosta-
točnej doby predchádzajúceho platenia pois-
tenia budete mať nárok na dávku v nezames-
tnanosti. Pred odchodom zo Slovenska
požiadajte príslušnú pobočku Sociálnej pois-
ťovne o vydanie formulára E-301. 

Renáta Mésárošová, MBA
Eures poradkyňa ÚPSVR Trenčín

Dĺžka poberania podpory 
v nezamestnanosti – allocation de chômage

Odpracovaná doba Vek
Maximálna dĺžka 

poberania podpory 
v nezamestnanosti

182 dní / 6 mesiacov / 910 hodín počas predchádzajúcich 
22 mesiacov pred ukončením zamestnania

- 231 dní / 7 mesiacov

365 dní / 12 mesiacov / 1 820 hodín počas predchádzajúcich 
20 mesiacov pred ukončením zamestnania

- 365 dní / 12 mesiacov

487 dní / 16 mesiacov / 2 426 hodín počas predchádzajúcich 
26 mesiacov pred ukončením zamestnania

- 700 dní / 23 mesiacov

821 dní / 27 mesiacov / 4 095 hodín počas predchádzajúcich 36
mesiacov pred ukončením zamestnania

50 a viac 1 095 dní / 36 mesiacov
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Agentúru na sprostredkovanie 
práce si preverte vopred
V pošte adresovanej redakcii nášho časopisu
sa opakovane vyskytujú listy, v  ktorých sa
pisatelia sťažujú na sprostredkovateľov za-
mestnania za úhradu (personálne agentúry)
sprostredkujúce za úhradu prácu v  SR
alebo v zahraničí. Najčastejšou príčinou sťaž-
ností je nedodržanie zmluvných podmie-
nok, prípadne zinkasovanie poplatku a ne-
zrealizovanie prisľúbenej služby.

Ako predísť zlej skúsenosti 
so sprostredkovateľom
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďa-
lej Ústredie PSVR) a úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny (ďalej úrady PSVR) odporúčajú
každému občanovi, ktorý sa uchádza 
o služby sprostredkovateľov zamestnania za
úhradu, získať informácie o ich činnosti 
a podmienkach sprostredkovania, právach 
a povinnostiach tak, ako ich určuje zákon 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej  zákon 
o službách zamestnanosti), v dostatočnom
predstihu. 

Kde hľadať informácie
Sú zverejnené na www.upsvar.sk. Pravidelne
a priebežne sa uverejňujú v periodikách,
dennej tlači, televízii, rozhlase a pod. Prí-
padné otázky možno adresovať aj na ktorý-
koľvek úrad PSVR. Zásadne tak treba urobiť

ešte pred nadviazaním kontaktu so spro-
stredkovateľom zamestnania za úhradu. Tým
možno predísť tomu, aby ste sa neskôr cítili
byť činnosťou sprostredkovateľa poškodení.

Ďalšie odporúčania
V súčasnosti na Slovensku pôsobí 731 spro-
stredkovateľov zamestnania za úhradu 
s platným povolením na vykonávanie tejto
činnosti. 
Ústredie PSVR vydáva povolenia na spro-
stredkovanie zamestnania za úhradu (ďalej
SZÚ) v zmysle svojej zákonom určenej pô-
sobnosti, po splnení podmienok stanove-
ných v zákone o službách zamestnanosti,
formou rozhodnutia o povolení na SZÚ a vy-
konáva dohľad nad plnením povinností tých-
to sprostredkovateľov v zmysle zákona 
o službách zamestnanosti.

Zoznam sprostredkovateľov nájdete na: 
www.upsvar.sk / služby zamestnanosti / zá-
kladné informácie / neštátne služby zames-
tnanosti / sprostredkovanie zamestnania za
úhradu/a dolu na lište nájdete: Sprostred-
kovanie zamestnania za úhradu_zoznam.
Pre občana, ktorý spolupracuje s tými spro-
stredkovateľmi zamestnania za úhradu, ktorí
svoju sprostredkovateľskú činnosť vykoná-
vajú oficiálne, na základe platných právnych
predpisov - povolenia na SZÚ - je držba po-
volenia na SZÚ predpokladom úspešného
sprostredkovania zamestnania za úhradu 
v zahraničí (ale tiež nie zárukou).

Ako predísť možným 
nepríjemnostiam
Predísť možným nepríjemnostiam v súvis-
losti so sprostredkovaním práce možno
osobným kontaktom so sprostredkovateľom
a tým, že si dôsledne prečítate Dohodu, príp.
Zmluvu o sprostredkovaní práce, a to ešte
pred jej podpísaním.

Obsah dohody
V prípade sprostredkovania zamestnania
do zahraničia musí mať Dohoda písomnú
formu a musia v nej byť uvedené a presne
vyplnené nasledujúce údaje: 

názov, adresa, identifikačné číslo zahra-
ničného zamestnávateľa a  druh ekono-
mickej činnosti zahraničného zamestná-
vateľa 
dĺžka trvania zamestnania
druh práce, ktorú budete vykonávať 
mzda alebo plat a ďalšie pracovné pod-
mienky 
spôsob a podmienky zdravotného a so-
ciálneho poistenia 
rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa
za nedodržanie podmienok Dohody, čo
je  dôležité pri riešení prípadu, ak skutoč-
nosť nezodpovedá dohodnutým pod-
mienkam 
výška úhrady za SZÚ. Sprostredkovateľ
môže vyberať poplatok za služby súvisiace
so sprostredkovaním zamestnania do ur-
čenej sumy len od fyzickej osoby, ktorá
nie je uchádzačom o zamestnanie ku dňu

AGENTÚRY 
NA SPROSTREDKOVANIE PRÁCE
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podania žiadosti o SZÚ; tento poplatok
sprostredkovateľ vyberá až po prijatí
klienta do sprostredkovaného zamestna-
nia (§ 25 ods. 3 zákona o službách zames-
tnanosti).

Okrem toho odporúčame, aby si klient žiadal
doplniť do Dohody telefonický kontakt, ktorý
môže využiť v prípade ťažkostí. 

Práva a povinnosti
Dohoda o sprostredkovaní zamestnania je
dvojstranným právnym aktom, v ktorom
majú obidve zmluvné strany vymedzené
svoje práva a povinnosti. To znamená, že ob-
čan nie je povinný akceptovať všetko, čo mu
sprostredkovateľ predloží na podpis. Preto je
dôležité dôsledne si prečítať Dohodu pred jej
podpísaním. Okrem toho má občan právo
žiadať rozšíriť alebo zúžiť jej obsah. Do 
Dohody treba zakomponovať aj možnosti
sankcie pri nedodržaní podmienok (vyššie
uvádzaný rozsah zodpovednosti spro-
stredkovateľa za nedodržanie podmienok 
Dohody a súčasne rozsah zodpovednosti
občana pri nedodržaní podmienok Do-
hody). Pri ich nedodržaní alebo porušení
môžu obidve zmluvné strany využiť štan-
dardné postupy v  občianskoprávnom ko-
naní. 

Poplatok, ktorý je v súlade 
so zákonom
V zmysle § 25 ods. 3 zákona o službách za-
mestnanosti sprostredkovateľ môže vybrať

poplatok za služby súvisiace so SZÚ do ur-
čenej sumy len od fyzickej osoby, ktorá nie je
ku dňu podania žiadosti o SZÚ uchádzačom
o zamestnanie.
Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za
služby súvisiace so SZÚ v súlade s vyhláš-
kou Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR č. 9/2005 Z. z. č. ods. 3 zákona ako
jednorazovú platbu najviac 20 % z mesačnej
mzdy alebo z mesačného platu dohodnu-
tého medzi fyzickou osobou a jej zamestná-
vateľom, ak sprostredkuje zamestnanie na
obdobie do šesť mesiacov, resp. 30 % z me-
sačnej mzdy alebo z mesačného platu do-
hodnutého medzi fyzickou osobou a jej 
zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamest-
nanie na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov.
Tento poplatok môže sprostredkovateľ vy-
brať až po prijatí občana do sprostredkova-
ného zamestnania!!!

POZOR! 
Niektorí sprostredkovatelia ponúkajú služby
nad rámec zákona o službách zamestnanosti
– napríklad si vytvárajú databázy záujem-
cov o SZÚ. Zaradenie občana do databázy
však podmieňujú tzv. registračným poplat-
kom. Na dezinformáciu občana je uvedené
číslo povolenia na SZÚ vydané Ústredím
PSVR. Občan tak môže dospieť k záveru, že
tento postup je v súlade so zákonom o služ-
bách zamestnanosti.
Upozorňujeme občanov, že uhradenie po-
platku a zaradenie do databázy nie je záru-
kou sprostredkovania zamestnania. 

Neodporúčame občanom platiť akékoľvek
poplatky vopred!!!

Cítite sa činnosťou 
sprostredkovateľa poškodení?
Ak áno, odporúčame podať oficiálnu pí-
somnú sťažnosť na oddelenie kontroly
miestne príslušného úradu PSVR. Súčasne
má občan právo žiadať o pozastavenie, resp.
zrušenie povolenia na SZÚ, ktoré bolo do-
tyčnému sprostredkovateľovi vydané Ústre-
dím PSVR. Na ochranu svojho práva a prá-
vom chránených záujmov má občan
možnosť využiť aj ďalšie postupy. Ak chce
peniaze za sprostredkovanie získať späť, má
občan popri uvádzanom postupe podania
sťažnosti na úrad PSVR možnosť riešiť svoj
spor v občianskoprávnom konaní, resp. po-
dať podnet na podozrenie z podvodu a ne-
oprávneného majetkového prospechu spro-
stredkovateľa na príslušný úrad justičnej 
a kriminálnej polície okresného riaditeľstva
policajného zboru. V možnom následnom
súdnom spore bude rozhodujúce preuká-
zať (ne)splnenie vzájomných práv a povin-
ností konkretizovaných v Dohode o spro-
stredkovaní zamestnania za úhradu, ktorú
zmluvné strany: sprostredkovateľ zamest-
nania za úhradu a občan, ktorému bolo spro-
stredkované zamestnanie, podpísali dobro-
voľne a bez nátlaku. 

Mgr. Monika Albertová,
odbor informačných a sprostredkovateľských služieb, 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Otázka: Slovenský občan už tri roky pra-
cuje v Írsku ako zvárač. V priebehu dvoch
mesiacov sa plánuje vrátiť späť na Slo-
vensko. Výška jeho platu je 1 700 eur. Aká
bude výška jeho dávky v  nezamestna-
nosti?

P
odmienky vzniku nároku na dávku v ne-
zamestnanosti upravuje zákon o sociál-

nom poistení č. 461/2003 Z. z. v  znení ne-
skorších predpisov. Poistenec má nárok na
dávku, ak v posledných štyroch rokoch pred
zaradením do evidencie uchádzačov o  za-
mestnanie na príslušnom úrade práce bol po-
istený v nezamestnanosti najmenej tri roky 
t. j. 1 095 dní. Do tohto obdobia sa nezapočíta-
vajú doby poistenia v nezamestnanosti, ktoré
boli získané ku dňu vzniku predchádzajúceho
nároku na dávku v  nezamestnanosti. Podľa 
§ 104 ods. 7 zákona o sociálnom poistení rok
poistenia v nezamestnanosti je 365 dní pois-
tenia. Výška dávky v nezamestnanosti je 50 %
denného vymeriavacieho základu. Ak pois-
tenec dosiahol doby poistenia v  členskom
štáte Európskej únie, Európskeho hospodár-
skeho priestoru, resp. Švajčiarskej konfede-
rácie, podmienky nároku sa posudzujú podľa

zákona o sociálnom poistení, pričom sa pri ur-
čovaní výšky dávky v  nezamestnanosti vy-
chádza z  Nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71
o  uplatňovaní systémov sociálneho zabez-
pečenia na zamestnané osoby, pohybujúce
sa v rámci spoločenstva. Zo zadania otázky
vzhľadom na vzdialenosť Írsko - Slovenská
republika občan je zaradený do kategórie
osoba iná ako pohraničný pracovník, t. j.
osoba, u ktorej príslušný štát (kde je osoba
poistená v nezamestnanosti ) a štát trvalého
bydliska nie je to isté. Preto v uvedenom prí-
pade môže požiadať o dávku v štáte, v kto-
rom pracoval a  bol poistený, alebo v  štáte,
kde je jeho trvalé bydlisko. Občan v prípade,
že sa rozhodne zaevidovať na úrade práce na
Slovensku, predloží príslušnej pobočke for-
mulár E 301 „potvrdenie týkajúce sa období,
ktoré sa majú zohľadniť na priznanie dávky
v  nezamestnanosti“, na ktorom sú presne
uvedené doby poistenia v nezamestnanosti.
V  prípade splnenia zákonných podmienok
vzniku nároku na dávku pri výpočte jej výšky
sa vychádza z tzv. normálnej mzdy, t. j. prie-
mernej mesačnej mzdy zamestnanca v hos-
podárstve Slovenskej republiky získanej
štvrťročným zisťovaním. Denný vymeriavací

základ sa v tomto prípade vypočíta ako po-
diel súčtu normálnej mzdy za obdobie po-
sledného zamestnania a počtu dní tohto za-
mestnania získaných v inom členskom štáte
EÚ.

Existuje premlčacia doba v prípade, ak
bola výška dávky v nezamestnanosti zle
vypočítaná pracovníčkou Sociálnej pois-
ťovne a prešli od jej vyplatenia tri roky?
Možno chybu brať ako premlčanú?

V
zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociál-

nom poistení v  znení neskorších predpi-
sov § 236 – ods. 1, písm. b) príjemca dávky je
povinný vrátiť dávku alebo jej časť, hoci vedel
odo dňa, od ktorého mu nepatrila v poskyto-
vanej sume, ak prijímal dávku alebo jej časť,
hoci vedel alebo musel z okolností predpokla-
dať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej
sume, ako patrila, podľa ods. 3: právo na vráte-
nie dávky poskytnutej neprávom alebo v ne-
správnej sume sa premlčí uplynutím troch ro-
kov odo dňa, keď Sociálna poisťovňa túto
skutočnosť zistila, najneskôr uplynutím desia-
tich rokov odo dňa, za ktorý sa dávka vyplatila.
Zákon o  sociálnom poistení teda stanovuje
v takomto prípade vrátenie dávky poskytnutej
v nesprávnej sume trojročnú subjektívnu a de-
saťročnú objektívnu premlčaciu lehotu.

Mgr. Zuzana Zrubcová

DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI
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výberové konania

KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ
Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Brezne

VK 2009 / 3 / 30
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba 
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie informačných, sprostredkovateľských
a poradenských služieb, pracovisko Heľpa 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné čin-
nosti vo vymedzenom úseku. Rozhodovanie v pr-
vom stupni správneho konania v oblasti zaradenia,
nezaradenia do evidencie uchádzačov o zamestna-
nie a ich vyradenia z evidencie. Samostatné odborné
spracúvanie návrhov rozhodnutí a vykonávanie kon-
troly vo vymedzenom úseku.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa
alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: základy Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, MS Power Point
- vítané
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
angažovanosť, profesionalita a  motivačné ciele,
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrov-
naná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tla-
kom, adaptabilita a flexibilita.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení ne-
skorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo
dňa 16. 9. 2009, Ústavy Slovenskej republiky, zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štát-
nej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v  znení neskorších predpisov, Zákonníka
práce, zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú
sa

VK 2009 / 4 / 30
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné 
činnosti vo vymedzenom úseku. Rozhodovanie v pr-
vom stupni správneho konania. Samostatné od-
borné spracúvanie návrhov rozhodnutí a vykonáva-
nie kontroly vo vymedzenom úseku, výkon
samostatných činností vyžadujúcich spoluprácu aj
s inými organizačnými útvarmi v služobnom úrade.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa
alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: základy Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, MS Power Point
- vítané
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
angažovanosť, profesionalita a  motivačné ciele,
schopnosť a  vôľa učiť sa a  ďalej vzdelávať, vyrov-
naná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tla-
kom, adaptabilita a flexibilita.

O
rganizátorom už druhej výstavy tohto
typu, ktorá sa  8. októbra 2009 konala
vo vestibule MsKS Michalovce, bol

ÚPSVR Michalovce v spolupráci s mestom Mi-
chalovce a  Mestským kultúrnym strediskom.
Zámerom výstavy bola praktická prezentácia
kompenzačných pomôcok zmierňujúcich so-
ciálne dôsledky nevidiacich a slabozrakých, ne-
počujúcich a nedoslýchavých, ako i pomôcok
umožňujúcich jednoduchší a slobodnejší po-
hyb občanov s postihnutím pohybového ústro-
jenstva. Slávnostného otvorenia výstavy 
sa ujala Ing. Raničová – riaditeľka ÚPSVR 
v Michalovciach. Privítala návštevníkov a hostí:
Ing. Kollárikovú, námestníčku GR pre sekciu
SVaR Ústredia PSVR v Bratislave, Mgr. Kurčáka,
vedúceho pracoviska Košice Ústredia PSVR, Ing.
Ďurovčíka, podpredsedu KSK, riaditeľov okoli-
tých úradov PSVR a inštitúcií z územného ob-
vodu Úradu PSVR v Michalovciach. Pozdravila
aj zúčastnených vystavovateľov: Úniu nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska, ARES, MEDICCO
a VELCON – zdvíhacie zariadenia pre telesne
postihnutých, DIA – zväz diabetikov Slovenska,
SLOVTÓN – služby pre sluchovo postihnutých,
Servis INVO – invalidné vozíky, Výdajňu zdra-

votníckych pomôcok Nádej, MEDICPRO – vý-
dajňa zdravotníckych ortopedicko-protetic-
kých pomôcok, Klub ENERGY Michalovce –
zdravá výživa a pracovníkov Všeobecnej zdra-
votnej poisťovne. Zároveň sa poďakovala or-
ganizačnému tímu za zrealizovanie výstavy,
ktorej súčasťou boli okrem prezentácií vysta-
vovateľov aj viaceré zaujímavé podujatia.
Už prvá výstava kompenzačných pomôcok
mala pozitívny ohlas a bol o ňu veľký záujem,
čo bolo popudom a akýmsi hnacím motorom
usporiadateľov druhej výstavy. Hnací motor
šiel na 100 %, čoho dôkazom je aj to, že náv-
števníci a vystavovatelia opäť odchádzali spo-
kojní. Mgr. Adriana Krepelková, ÚPSVR Michalovce

úpsvr

2. výstava kompenzačných pomôcok
Organizačný tím

Pozvaní hostia
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Požadované odborné znalosti: znalosť zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmot-
nej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v  znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zo dňa 16. 9. 2009, zákona č. 201/2008 o ná-
hradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona 
č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slo-
venskej republiky č. 615/2006, Výnosu Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z  5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o  poskyto-
vaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vý-
nosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny
Slovenskej republiky z  26. novembra 2008 
č. 23609/2008-II/1, zákona č. 601/2003 Z. z. o život-
nom minime a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, Ústava Slovenskej republiky, zákona 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú
sa

VK 2009 / 5 / 30
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v  hmotnej núdzi, pracovisko
Heľpa
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné čin-
nosti vo vymedzenom úseku. Rozhodovanie 
v  prvom stupni správneho konania. Samostatné 
odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí a vyko-
návanie kontroly vo vymedzenom úseku, výkon 
samostatných činností vyžadujúcich spoluprácu 
aj s  inými organizačnými útvarmi v  služobnom
úrade.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa
alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: základy Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, MS Power Point
- vítané
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
angažovanosť, profesionalita a  motivačné ciele,
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrov-
naná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tla-
kom, adaptabilita a flexibilita.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmot-
nej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v  znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zo dňa 16. 9. 2009, zákona č. 201/2008 o ná-
hradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona 
č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slo-
venskej republiky č. 615/2006 Z. z., Výnosu Minister-
stva práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej
republiky z  5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1
o  poskytovaní dotácií v  pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky z 26. novembra 2008
č. 23609/2008-II/1, zákona č. 601/2003 Z. z. o život-
nom minime a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov, Ústava Slovenskej republiky, zákona 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú
sa

VK č.: 2009/6/30
Názov pozície: odborný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Oddelenie finančné, referát ob-
chodných vzťahov a správy pohľadávok
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné čin-
nosti v  príslušnom odbore štátnej služby. Samo-
statné odborné špecializované činnosti spočívajúce
najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní vý-
sledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo
vymedzenom úseku štátnej správy. 
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa
alebo II. stupňa, vítané právnické vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: základy Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, MS Power Point
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
angažovanosť, profesionalita a motivačné ciele, 
- vítané: schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej vzdelávať,
vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, kon-
cepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať 
pod tlakom, adaptabilita a flexibilita.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 
16. 9. 2009, zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v  znení neskorších predpisov, zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Exekučného poriadku, Ústavy Slovenskej republiky,
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú
sa

Kontakt na poskytnutie informácií pre VK 2009 /
3 / 30, VK 2009 / 4 / 30, VK 2009 / 5 / 30 a VK 2009
/ 6 / 30: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Emília Sliačanová
Telefón: 048/2442120
Fax: 048/2442109
E-mail: emilia.sliacanova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Brezne, Rázusova 40, 977 01 Brezno

KRAJ: KOŠICKÝ
Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Košiciach
VK 2009/18/43
Názov pozície: odborný radca, predstavený – vedúci
Úseku sociálnych vecí a rodiny, DP Košice I
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Úsek sociálnych vecí a rodiny,
DP Košice I
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadi, usmerňuje, kontroluje a zod-
povedá za činnosť na Úseku sociálnych vecí a  ro-

diny, DP Košice I. Metodicky a odborne usmerňuje
činnosť na Detašovanom pracovisku Košice I  na
Úseku sociálnych vecí a rodiny v oblasti štátnych so-
ciálnych dávok, dávok v  hmotnej núdzi, sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately, peňažných
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ŤZP. Hodnotí pracovnú činnosť zamestnancov, čin-
nosť na Detašovanom pracovisku Košice I za Úsek so-
ciálnych vecí a rodiny. Plní úlohy v oblasti personál-
nej práce.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa. 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Micro-
soft Office Excel, Internet Explorer
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú
sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami: nevyžaduje sa 
Prax: minimálne 5 rokov
Kontakt na poskytnutie informácií: 
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, 040 01
Košice 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
JUDr. Zlatuša Lachváčová
Telefón: 055/2440121
E-mail: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk 

Požadované doklady na prihlásenie sa do výbe-
rového konania:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového ko-
nania s uvedením čísla výberového konania; 
motivačný list; 
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovno-
cenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní; 
kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zaria-
denia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osved-
čujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vy-
hlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
v oznámení o výberovom konaní); 
kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri
mesiace; 
profesijný štruktúrovaný životopis; 
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnoza-
mestnanecké 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 spôsobi-
losti na vykonávanie štátnej služby; 
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých
údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu 
z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom ži-
votopise; 
písomný súhlas so spracovávaním svojich osob-
ných údajov za účelom výberového konania v sú-
lade s  ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov.

Poznámka:
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 pošlite
v termíne do 14. 11. 2009 (do VK ÚPSVR Brezno do
18. 11. 2009) na adresu služobného úradu, ktorý je
uvedený v texte inzerátu. 
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Voľné štátnozamestnanecké miesta v rezorte PSVR
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adress enable
(skr.)

Aralské jazero

rím. boh. 
úrody

návod

odtlačok 
sadzby

vzostup

nastanú

Ondrej
lós

ozvena (kniž.)

Metropol. 
Police Office

lupina

požívaj
tekutinu

neposunul

kvapka,
po česky

Republ. rada

pokazený 
nápoj

kód Slovenska
ničia

zložka básne

ľudový tanec

slov. boh 
hromu

staršia 
ŠPZ Levíc

starí kočovníci

lúčna rastlina

kvetný prášok

látka na 
plátanie

kód Panamy

šiesta časť
tajničky

cudzie ženské
meno

kvasenie

druh 
príbytku

starý stroj

bývalý slov. 
futbalista

Slovan

značka 
bicyklov

úsilie
patriace 
Geľovi

Pún, po česky

zn. rádia

bratovrah

český zápor

cudzie m. 
meno

orientálne
bubny

talizman 

citosl. 
bedákania

On the job
training

Júlia v cudzine

pichľavá 
rastlina

záhuba

kaučuková
hmota

spojka
druhá časť

tajničky

sídlo v Srbsku
E

Ass. Inter. Hydr.

fínska roz. 
spol.

spočíta

akoby (básn.)

osamotená

časť tváre

ryžový nápoj

starší spoloč.
tanec

Post office 
box

druh plavidla

piata časť
tajničky

dynamický čas 

opytovacie zá-
meno

505 v Ríme
napodobenina

zn. hliníka

neporaní

skr. leteckej
rakety

skr. vysokej
školy

boli na daždi ostrý prízvuk

vlysok potrat (lek.)
dom. meno

Kataríny

Editio nova
(skr.)

mongolská
územná 
jednotka

patriaca 
ockovi

opäť

utkal
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OKTÓBER 10/2009

fotoobjektívom

V príjemnom prostredí futbalového štadióna v Potônskych Lúkach 
zorganizoval ÚPSVR v Dunajskej Strede 11. septembra 2009 tradičný
Športový deň zamestnancov. Potônsky futbalový štadión sa stáva už
akýmsi domovským miestom našich zamestnancov. Nemalú zásluhu 
na tom má aj ústretovosť agilného starostu obce Mgr. Alajosa Rostása. 
Po privítaní účastníkov a príhovoroch sa naplno rozpútali športové boje.

ŠPORT nám nie je cudzí

T
ento ročník mal aj medzinárodný roz-
mer, pretože sa na ňom zúčastnili aj naši
kolegovia z úradu práce v Győri. Vyda-

rený deň znásobila premiéra futbalového muž-
stva Ústredia PSVR na čele s  jej generálnym
riaditeľom PaedDr. Jánom Sihelským, bývalým
prvoligovým rozhodcom. Samozrejme, ne-
mohli chýbať ani tradiční účastníci turnaja –
futbalisti ÚPSVR v  Galante. Takéto atraktívne
obsadenie sľubovalo aj zaujímavé športové zá-
polenia. Okrem futbalového turnaja sa odo-
hral aj miniturnaj zmiešaných družstiev ÚPSVR
Dunajská Streda, pracoviská Šamorín a Veľký
Meder vo volejbale.
Nie je naším zámerom rozoberať jednotlivé zá-
pasy, body a skóre z nich. Veď napokon  o vý-
sledky nešlo, hoci boli mimoriadne zaujímavé
až prekvapivé... Nás naozaj  teší, že krásny po-
hár venovaný víťazovi futbalového turnaja zos-
tal doma, ale dôležitejšia je iná skutočnosť.

Úradníci, ktorí veľkú časť svojho pracovného
času trávia v kanceláriách za pracovným 
stolom, dokázali sa na zelenej tráve odviazať
spôsobom, aký by im mohli závidieť aj mnohí
profíci. Nasadenie, prihrávky, kľučky i nenapo-
dobiteľné pohyby poskytli ozajstný zážitok pre
fandiacich divákov – kolegov a kolegyne, ktorí
tvorili podstatnú časť obecenstva.
Po skončení športovej časti nastal čas oceniť ví-
ťazov. Za veľkých ovácií sa tejto príjemnej uda-
losti so šarmom zhostila riaditeľka ÚPSVR Mgr.
Patricia Tóthová a víťazom odovzdala poháre
a pamätné diplomy. Pochvaly sa dostalo aj ku-
chárovi, ktorý varil a podával znamenitý prí-
rodný guláš a pečené ryby, veď rameno Malého
Dunaja je hneď za futbalovými bránkami.
Po krátkom spoločnom posedení sme sa spo-
kojní rozišli za svojimi povinnosťami s tým, že
o rok...

Mgr. Tibor Lelkes, oddelenie IPSS, ÚPSVR Dunajská Streda
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac september

Poradie okresov

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

SLOVENSKO 12,45 12,05

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

Bratislavský kraj 4,43 4,14 

Trnavský kraj 8,17 7,67 

Trenčiansky kraj 9,79 9,25 

Žilinský kraj 10,64 10,04 

Nitriansky kraj 11,36 11,27 

Košický kraj 17,12 16,64 

Prešovský kraj 18,12 17,63 

Banskobystrický kraj 18,89 18,68 

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena 
poradia

1 Bratislava I 2,63 2,57 
2 Bratislava III 3,29 3,05 
3 Bratislava IV 3,48 3,31 
4 Bratislava II 3,90 3,62 
5 Bratislava V 4,01 3,79 
6 Senec 5,03 4,53 
7 Pezinok 5,48 4,92 
8 Galanta 5,80 5,33 
9 Trnava 6,47 6,21 

10 Trenčín 6,88 6,51 
11 Žilina 7,29 6,68 
12 Hlohovec 7,33 7,02 
13 Nitra 7,46 7,33 1
14 Piešťany 7,82 7,22 -1
15 Banská Bystrica 7,96 7,55 
16 Košice IV 7,99 7,65 1
17 Púchov 8,17 7,64 -1
18 Košice I 8,53 8,24 1
19 Malacky 8,67 8,25 1
20 Dunajská Streda 8,73 8,09 -2
21 Ilava 8,93 8,77 
22 Zvolen 9,27 9,14 1
23 Košice III 9,39 8,84 -1
24 Šaľa 9,59 9,93 5
25 Bánovce nad Bebravou 9,76 9,41 
26 Nové Mesto nad Váhom 9,98 9,34 -2
27 Košice II 10,11 9,52 -1
28 Prievidza 10,13 9,72 -1
29 Ružomberok 10,45 10,06 1
30 Martin 10,57 9,87 -2
31 Skalica 10,93 10,48 
32 Liptovský Mikuláš 10,94 10,57 
33 Čadca 10,98 10,59 
34 Topoľčany 11,01 10,83 3
35 Poprad 11,03 10,70 
36 Nové Zámky 11,79 11,73 3
37 Myjava 11,84 10,72 -1
38 Turčianske Teplice 11,87 10,65 -4
39 Zlaté Moravce 12,20 12,09 2

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena 
poradia

40 Partizánske 12,48 11,92 
41 Námestovo 12,59 11,54 -3
42 Tvrdošín 12,69 12,09 
43 Stará Ľubovňa 12,83 12,25 2
44 Senica 12,97 12,13 -1
45 Považská Bystrica 13,43 12,14 -1
46 Kysucké Nové Mesto 13,44 12,53 
47 Dolný Kubín 13,50 13,27 
48 Žiar nad Hronom 14,43 14,20 1
49 Levice 14,43 14,29 1
50 Bytča 14,45 13,67 -2
51 Komárno 14,54 14,35 
52 Spišská Nová Ves 15,64 15,12 
53 Humenné 16,08 15,63 
54 Prešov 16,10 15,64 
55 Banská Štiavnica 16,50 16,66 1
56 Levoča 16,63 16,56 -1
57 Michalovce 17,96 17,81 1
58 Brezno 18,22 17,50 -1
59 Stropkov 18,46 18,35 
60 Sobrance 19,55 19,03 1
61 Detva 19,85 20,29 2
62 Krupina 20,05 18,50 -2
63 Žarnovica 20,27 20,35 1
64 Bardejov 20,67 20,35 1
65 Medzilaborce 20,98 20,24 -3
66 Košice - okolie 21,43 20,61 
67 Vranov nad Topľou 21,94 21,29 
68 Svidník 22,20 21,93 
69 Gelnica 22,20 22,30 1
70 Snina 22,69 21,95 -1
71 Poltár 23,04 23,55 2
72 Lučenec 23,42 23,35 
73 Veľký Krtíš 24,19 23,28 -2
74 Kežmarok 24,76 23,82 
75 Sabinov 24,82 24,15 
76 Trebišov 25,04 24,55 
77 Rožňava 26,92 26,10 
78 Revúca 30,41 31,25 
79 Rimavská Sobota 32,84 32,72 

Slovensko celkovo

Poradie krajov

*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.
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