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Na úvod

Európsky sociálny 
fond v boji proti kríze

V roku 2009 otriasala svetom, Európou, 
a teda i Slovenskom ekonomická

a hospodárska kríza. Jej dôsledky pocítili
všetci, ale najviac práve tí najslabší 

a najzraniteľnejší členovia našej
spoločnosti stratou zamestnania. Nárast
ľudí bez práce je sprievodný efekt krízy,

ale v súčasnosti zaznamenávame 
už mierny pokles.

N
adväzne na tieto skutočnosti sme sa ocitli
pred hrozbou sociálnej krízy. Aj to bol dôvod,

prečo sa medzi hlavné priority vlády dostala po-
moc zamestnávateľom na udržanie pracovných
miest a pomoc občanom ohrozeným stratou za-
mestnania. Významne sa posilňovala štandardná
agenda na pomoc tým, ktorí stratili zamestnanie.
V rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny sme rea-
govali nástrojmi, ktoré boli bezprostredne ukot-
vené aj v zákone o  službách zamestnanosti. Vý-
razne sme motivovali zintenzívňovanie práce
úradov práce, sociálnych vecí a  rodiny, ktoré aj
pod veľkým pracovným tlakom pružne reagovali
na všetky podnety trhu práce. Jedným z nosných
pilierov pomoci bol práve Európsky sociálny fond,
ktorý prostredníctvom národných projektov v ob-

dobí vrcholu krízy významnou mierou finančne
podporoval nástroje pomoci. Na podporu udrža-
nia pracovných miest v najväčšej miere reagoval
národný projekt XI, v  rámci ktorého sme z   roz-
počtu 30 miliónov eur práve v roku 2009 čerpali
najväčšiu časť a  pomohli tak prostredníctvom
vzdelávania zamestnancov u  zamestnávateľov
udržať viac ako 20-tisíc pracovných miest. Za-
mestnávatelia využili sprostredkovanú pomoc
predovšetkým na zvýšenie konkurencieschop-
nosti v období vrcholiacej krízy rekvalifikovaním
svojich zamestnancov na nové výrobné procesy,
na zlepšenie zručností s cieľom zvýšenia produk-
tivity a udržania si pracovných miest minimálne na
dvanásť mesiacov. Nemenej významnou mierou
sme pomohli vytvoriť mnohé pracovné miesta
v  rámci národných projektov I-2, II-2 – Podpora 
zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a zdra-
votne postihnutých uchádzačov o  zamestnanie
a I/A – Podpora zamestnanosti v období globálnej
finančnej a hospodárskej krízy, prostredníctvom
ktorých sme v roku 2009 vytvorili a podporili viac
ako 53-tisíc pracovných miest a podporili 13-tisíc
samostatne zárobkovo činných osôb. Európsky
sociálny fond však podporil prostredníctvom ná-
rodných projektov IIIa – vzdelávanie a príprava
pre trh práce a – aktivácia nezamestnaných viac
ako 50-tisíc uchádzačov o zamestnanie. Úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny tak pomáhali uchá-
dzačom o  zamestnanie udržiavať pracovné ná-
vyky a rozširovať ich kvalifikáciu o nové zručnosti
na základe dopytu zamestnávateľov, a tým zvýšiť
šance na získanie nového zamestnania. 
Poslaním Európskeho sociálneho fondu ako hlav-
ného finančného nástroja Európskej únie na in-
vestície do ľudí je zamestnanosť a rozširovanie ich
vzdelania a kvalifikácie. V roku 2009 sa významnou
mierou podieľal na pomoci pre viac ako 90-tisíc
občanov. V roku 2010 očakávame postupný nárast
ponuky pracovných miest a jednou z našich hlav-
ných úloh realizovaných v rámci úradov práce, so-
ciálnych vecí a  rodiny bude v maximálnej miere
mapovať vývoj trhu práce a pripraviť uchádzačov
o zamestnanie na nové zručnosti, ktoré im umož-
nia pružne reagovať na požiadavky zamestnáva-
teľov a získať tak nové zamestnanie – napríklad aj
pomocou ďalších nástrojov aktívnej politiky trhu
práce podporovaných Európskym sociálnym fon-
dom. 

Ing. Marián Valentovič
námestník GR pre sekciu Európskeho sociálneho fondu Ústredia práce,

sociálnych vecí a rodiny
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A
le zosúladiť dva zdanlivo proti-
chodné ciele – intenzívnu osobnú
starostlivosť o  dieťa a  úspešne sa

uplatniť na trhu práce, je možné len prija-
tím opatrení na zosúladenie potrieb die-
ťaťa. Jedným z   nich je aj nová právna
úprava rodičovského príspevku.

Podmienky nároku na príspevok
Podľa nového zákona sa rodičovský prí-
spevok poskytuje len rodičom, ktorí sa roz-
hodnú pre osobnú starostlivosť o  dieťa
a popri tejto starostlivosti o dieťa nevyko-
návajú žiadnu zárobkovú činnosť.
Pre rodičov, ktorí boli pred narodením die-

ťaťa nezamestnaní, resp. zamestnaní len
krátkodobo, dočasne, rodičovský príspe-
vok sa poskytuje vo výške 164,22 eura, so
zachovaním jeho každoročnej valorizácie
v  závislosti od zmeny životného minima. 
Pre rodičov, ktorí boli pred narodením die-
ťaťa zamestnaní a pred uplatnením žiadosti
o rodičovský príspevok mali vyplácané ma-
terské alebo ak nemali nárok na materské,
ale preukážu, že boli v posledných dvoch
rokoch pred narodením dieťaťa najmenej
270 dní nemocensky poistení, poskytuje
sa rodičovský príspevok v sume 256 eur.
Zákon o rodičovskom príspevku rozšíril aj
okruh oprávnených osôb. Do 31. 12. 2009

bol oprávnenou osobou jeden z  rodičov
dieťaťa (otec alebo matka dieťaťa) a osoba,
ktorej je dieťa zverené do starostlivosti na-
hrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe
právoplatného rozhodnutia súdu alebo
rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny. Okruh oprávnených osôb je roz-
šírený o manžela/manželku rodiča dieťaťa,
ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti. 
Vzhľadom na skutočnosť, že sa každoročne
zvyšuje počet detí narodených mimo územia
Slovenskej republiky a v záujme poskytova-
nia finančnej podpory rodičom týchto detí,
ktorí sa po pôrode vracajú s deťmi späť na
Slovensko, upustilo sa od podmienky trva-

Od 1. januára 2010 je účinný nový zákon o rodičovskom príspevku. Poskytovaním tohto
príspevku štát aktívne podporuje rodiny s deťmi, teda rodičov, ktorí sa starajú o dieťa 
do troch rokov veku, alebo o dieťa do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav. Osobná starostlivosť rodičov, predovšetkým matky o dieťa v útlom veku, 
je prirodzená.  

NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK 
A PRÍSPEVOK RODIČOVI
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lého pobytu dieťaťa na území Slovenskej re-
publiky. Na základe odstránenia tejto pod-
mienky nároku trvalého pobytu dieťaťa na
území Slovenskej republiky sa umožnilo po-
skytovanie rodičovského príspevku aj v ob-
dobí zdĺhavého vybavovania slovenského
ekvivalentu rodného listu dieťaťa, čo je pod-
mienkou prihlásenia dieťaťa na trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky. Rodičovský
vzťah k dieťaťu bude rodič preukazovať nie-
len rodným listom dieťaťa vydaným na
území SR, ale aj rodným listom alebo iným
obdobným dôkazom o narodení dieťaťa vy-
danom v cudzine.
Oddelenia štátnych sociálnych dávok úra-
dov práce, sociálnych vecí a  rodiny vstú-
pili do nového roku v plnom nasadení a ve-
nujú sa množstvu klientov, ktorými sú
okrem nových žiadateľov o rodičovský prí-
spevok v najväčšom počte aj poberatelia
rodičovského príspevku, ktorým bol rodi-
čovský príspevok priznaný do 31. 12. 2009
a vypláca sa aj po 1. 1. 2010. Títo poberate-
lia prišli žiadať od 1. 1. 2010 o rodičovský
príspevok v sume 256 eur.
Ak sa poberateľ rodičovského príspevku
osobne dostaví na úrad práce, sociálnych
vecí a  rodiny, do jestvujúcej žiadosti pí-
somne uvedie, že žiada od uvedenia dá-
tumu o  výplatu rodičovského príspevku
v  sume 256 eur, prípadne v  podateľni
úradu odovzdá jednoduchú žiadosť.
Ak poberateľ rodičovského príspevku ne-
príde osobne na úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, postačuje, aby zaslal poštou jed-
noduchú žiadosť o  výplatu rodičovského
príspevku v sume 256 eur.
Poberateľ rodičovského príspevku, kto-
rému bolo pred uplatnením žiadosti o ro-
dičovský príspevok vyplácané materské,
nemusí túto skutočnosť opätovne preuka-
zovať potvrdením Sociálnej poisťovne. Po-
kiaľ takémuto poberateľovi pred uplatne-
ním nároku na rodičovský príspevok
nevznikol nárok na materské alebo si ho
neuplatnil, preukáže dobu nemocenského
poistenia potvrdením Sociálnej poisťovne.
Výplata rodičovského príspevku v  sume
256 eur za mesiac január bude prvýkrát vy-
platená v mesiaci február. Rodičovský prí-
spevok od 1. 1. 2010 v  sume 256 eur je
možné si uplatniť spätne aj za predchá-
dzajúce mesiace roku 2010 a tento bude
doplatený. Nárok na rodičovský príspevok
v sume 256 eur za kalendárny mesiac za-
niká uplynutím šiestich mesiacov od po-
sledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.
V  prípade, že úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny po posúdení žiadosti o vyplatenie
rodičovského príspevku v sume 256 eur roz-
hodne o jej zamietnutí z dôvodu, že žiadateľ: 

vykonáva zárobkovú činnosť alebo pred
uplatnením nároku na rodičovský prí-
spevok
nemal vyplácané materské
nebol v posledných dvoch rokoch pred
narodením dieťaťa najmenej 270 dní ne-
mocensky poistený, 

naďalej sa poberateľovi poskytuje rodičov-
ský príspevok v sume 164,22 eura.
Oprávnenej osobe, ktorej bol rodičovský
príspevok priznaný do 31. 12. 2009 a  vy-
pláca sa aj po 1. 1. 2010 v  sume 164,22
eura, vykonáva zárobkovú činnosť alebo
práce na základe dohôd o prácach vyko-
návaných mimo pracovného pomeru, ná-
rok na rodičovský príspevok trvá aj naďalej
v sume 164,22 eura. Tento poberateľ z dô-
vodu výkonu zárobkovej činnosti nemá ná-
rok na výplatu rodičovského príspevku
v sume 256 eur. V prípade, ak tento pobe-
rateľ ukončí výkon zárobkovej činnosti
a dieťa nebude mať ešte 2 roky veku, môže
požiadať o výplatu rodičovského príspevku
v  sume 256 eur, ak pred uplatnením ná-
roku na rodičovský príspevok mal vyplá-
cané materské alebo bol v  posledných
dvoch rokoch pred narodením dieťaťa naj-
menej 270 dní nemocensky poistený.

PRÍSPEVOK RODIČOVI
Zvýšenie zastúpenia mladých rodičov s ro-
dičovskými povinnosťami na trhu práce je
jedno z  opatrení navrhovaných pre Slo-
venskú republiku zo strany OECD, pričom sa
vychádza zo skúseností ostatných krajín, že
príliš dlhý pobyt hlavne matky na rodičovskej
dovolenke značne sťažuje jej vyhliadky na
úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu.
Na druhej strane osobná starostlivosť rodi-
čov, predovšetkým matky o dieťa do troch
rokov veku, patrí u nás k dlhodobo prefero-
vanej forme starostlivosti, ktorá má svoje his-
torické pozadie a ktorá zároveň napĺňa po-
treby detí v útlom veku.
Nové legislatívne úpravy od 1. 1. 2010
umožňujú rodičovi rozhodnúť sa buď pre
osobnú starostlivosť o dieťa a poberať ro-

dičovský príspevok, alebo ak sa rodič roz-
hodne vykonávať zárobkovú činnosť, môže
požiadať o príspevok na starostlivosť
o dieťa a o jednorazový príspevok rodičovi.
Rodič si tento príspevok uplatňuje na úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny na základe
písomnej žiadosti. Žiada oň ten rodič, kto-
rému sa bezprostredne pred uplatnením
nároku na príspevok vyplácal rodičovský
príspevok z dôvodu starostlivosti o dieťa do
troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich
rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo ne-
priaznivý zdravotný stav a  rodič sa roz-
hodne začať vykonávať zárobkovú činnosť.
Príspevok rodičovi v období do dovŕšenia
troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich
rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo ne-
priaznivý zdravotný stav, patrí len raz.
Príspevok rodičovi je 25 % zo súčtu súm
rodičovského príspevku, na ktoré by mala
oprávnená osoba nárok z  dôvodu riad-
nej starostlivosti o dieťa, za ktorú by sa jej
poskytoval rodičovský príspevok:

do konca kalendárneho mesiaca, v kto-
rom dieťa dovŕšilo tri roky veku, alebo
do skončenia platnosti vydaného po-
sudku, najdlhšie do konca kalendárneho
mesiaca, v ktorom dieťa s dlhodobo ne-
priaznivým zdravotným stavom dovŕši
šesť rokov veku.

V prípade, ak rodičovi, ktorému bol jednora-
zovo vyplatený príspevok rodičovi, vznikne
opäť z dôvodu osobnej starostlivosti o dieťa
nárok na rodičovský príspevok, tento bude
poskytovaný vo výške 75 % zo sumy rodi-
čovského príspevku, pretože rodičovi v prí-
spevku rodičovi bol rodičovský príspevok vo
výške 25 % už vyplatený.

Mgr. Jana Kovárová
odbor štátnych sociálnych dávok, Ústredie PSVR
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A
ko by ste zhodnotili vývoj na sloven-
skom trhu práce v kontexte vývoja trhu
Európskej únie z pohľadu uplynulého

roka, poznačeného dôsledkami globálnej fi-
nančnej a hospodárskej krízy? 
Najprv sa vyjadrím k situácii v širšom pohľade.
Kríza si vyberá svoju daň na trhoch práce EÚ, pri-
čom spôsobila zvrat rastu zamestnanosti takmer
vo všetkých oblastiach, ktorý sa dosiahol od
roku 2000. Treba poznamenať, že zlepšenie od
spomínaného roku bolo väčšinou štrukturálne,
zatiaľ čo nástup krízy mal v prvej etape charak-
ter finančnej krízy a následne prerástol do rece-
sie s rozsiahlym vplyvom takmer na všetky od-
vetvia hospodárstva. Súčasná recesia mala
a stále má značný vplyv na trhy práce v EÚ a za-
príčinila zvýšenie nezamestnanosti. 

Aké sú teda celoeurópske trendy či očaká-
vania? 
V niektorých členských štátoch zatiaľ nedošlo 
k veľkej strate pracovných miest vďaka uplatneniu
špecifických faktorov, ktoré ovplyvnili skladbu
hospodárstva, finančné inštitúcie i podnika-
teľské prostredie. Napriek dobrej odolnosti trhov
práce sa však očakáva, že Európa v období 2009
až 2010 stratí viac ako 7 miliónov pracovných
miest a nezamestnanosť by mohla dosiahnuť
viac ako 10 %. Keďže zamestnanosť reaguje na
hospodárske podmienky oneskorene, pod-
mienky na trhu práce sa budú určitý čas naďa-
lej zhoršovať, a to aj po oživovaní hospodárstva.  

Ktorá skupina ľudí teda pocítila krízu v po-
dobe straty zamestnania najviac?
Na slovenskom pracovnom trhu dosahy krízy
pociťujú najmä zamestnanci so zmluvami na
čas určitý, zamestnanci agentúr dočasného za-
mestnávania s dočasnými zmluvami a často ob-
čania Slovenskej republiky, ktorí pracujú v za-
hraničí ako cudzinci. Tiež nezamestnanosť
mladých ľudí dosiahla v poslednom roku vo via-
cerých krajinách Európskej únie nové historické
európske maximá. 

Komunikujete aj so zamestnávateľmi. Ako
reagujú na súčasnú situáciu oni?
Hoci účinok najskôr finančnej a neskôr hospo-
dárskej krízy na trh práce bol zo začiatku ob-
medzený - sčasti v dôsledku štandardného one-
skorenia o šesť až viac mesiacov medzi

poklesom výroby a stratou pracovných miest -
ale takisto v dôsledku toho, že dopyt po pra-
covnej sile sa začal prispôsobovať prostredníc-
tvom flexibilných pracovných podmienok (napr.
kratší pracovný čas) skôr než prostredníctvom
znižovania zamestnanosti. Negatívny vplyv krízy
na trh práce sa stal zreteľnejší počnúc druhým
kvartálom roku 2009 a  očakáva sa, že tento
trend bude, aj keď v zmiernenej podobe, v Eu-
rópskej únii pokračovať i v nasledujúcich me-
siacoch. V roku 2010 sa očakáva rast nezames-
tnanosti v EÚ ešte cca o 1,1 %. 

Vráťme sa ešte k  európskemu trhu. Viete
nám priblížiť pohľad aj cez čísla?
Napriek jasným signálom o zhoršení bola situá-
cia na európskom trhu práce relatívne stabilná
vzhľadom na náhly charakter hospodárskeho
poklesu. Nezamestnanosť sa zvýšila, ale nie až
na úroveň, ktorú by bolo možné očakávať v dô-
sledku silnej hospodárskej recesie a značného
poklesu dôvery. Napriek výraznejšiemu hospo-
dárskemu poklesu a väčšmi oslabenej dôvere
podnikov v EÚ v porovnaní so situáciou v USA
nebola situácia v Európe až taká dramatická
(miera nezamestnanosti v EÚ sa zvýšila do sep-
tembra 2009 o 2,1 percentuálneho bodu v po-
rovnaní s predchádzajúcim rokom, zatiaľ čo 
v USA sa zvýšila omnoho výraznejšie - o 3,6 per-
centuálneho bodu). Napriek tomu nezames-
tnanosť v EÚ zaznamenávala od minuloročnej
jari rastúci trend a do septembra 2009 dosiahla
9,2 %, čo v porovnaní s jarou 2008 predstavuje
zvýšenie o 2,5 percentuálneho bodu. Celková
nezamestnanosť sa zvýšila viac ako o tretinu

(38 %), teda o 6 miliónov a dosiahla 22,1 milióna
osôb.

Aké ukazovatele má pre porovnanie Slo-
vensko?
V uvedenom kontexte kríza dopadla dosť tvrdo
aj na Slovensko (miera nezamestnanosti zatiaľ
kulminovala v decembri 2009 na hodnote 12,66
%). Príčiny sú všeobecne známe, je to predo-
všetkým veľká otvorenosť ekonomiky, jej pro-
exportný charakter, malá diverzifikácia produk-
cie s  veľkou závislosťou od automobilového
priemyslu, vysoký pokles cezhraničnej mobility
občanov Slovenskej republiky a významný po-
kles ich pracovných príležitostí v zahraničí. Na
rozdiel od iných štátov Európskej únie je na Slo-
vensku nízka zamestnanosť v samospráve, pre-
viazanosť evidovanej nezamestnanosti na po-
vinné zdravotné poistenie, zvýšený rast čiernej
práce atď. Kým v období od augusta 2007 do au-
gusta 2008 nezamestnanosť na Slovensku ne-
pretržite klesala, resp. zostávala na rovnakých
hodnotách, počnúc septembrom 2008 začala
rásť. Aj napriek tomuto trendu došlo k zmene
postavenia Slovenska v miere nezamestnanosti
v EÚ. Kým v marci 2008 dosahovalo Slovensko 
v rámci EÚ (podľa Eurostatu) najvyššiu mieru
nezamestnanosti (ktorú si udržiavalo nepretržite
od novembra 2006), v novembri 2008 už bolo na
25. mieste a v septembri 2009 kleslo na 22.
miesto. Horšie ako Slovensko je na tom päť kra-
jín, a to Lotyšsko - 19,9 % (medziročný nárast
o  11,9 p.b.), Španielsko - 19,7 % (medziročne
o 11,8 p.b.),  Litva - 13,9 % (medziročný nárast
o 8,9 p.b.), Estónsko - 13,8 % (medziročný nárast

Dosah a vplyv krízy v roku 2009
ROZHOVOR S GENERÁLNYM RIADITEĽOM ÚSTREDIA PRÁCE, 
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY PaedDr. JÁNOM SIHELSKÝM

„Žiadnych dramatických zvratov 
a turbulencií na našom pracovnom
trhu sa neobávam.“
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o 9,8 p.b.) a Írsko - 13,3 % (medziročný nárast
o 6,5 p.b.). Medziročný nárast nezamestnanosti
k septembru 2009 predstavoval na Slovensku
len 3,2 percentuálneho bodu, čo je dobrý uka-
zovateľ v porovnaní s týmito krajinami. 
Aj keď sa slovenská ekonomika v treťom
štvrťroku 2009 v medziročnom porovnaní pre-
padla o 4,9 %, výkon nášho hospodárstva za-
znamenal už druhý štvrťrok za sebou zlepšenie.
Tretí kvartál vykázal oproti druhému zvýšenie
produkcie o 0,4 %, čo naznačuje, že tvrdé do-
sahy recesie doznievajú. Ekonomika sa zotavuje,
no zostáva v „červených číslach“. V treťom
štvrťroku sa na Slovensku vytvoril hrubý do-
máci produkt (HDP) v celkovom objeme 16,5 mi-
liardy €. Pričinilo sa o to celkovo 2,178 milióna
ekonomicky aktívnych ľudí. Zamestnanosť však
zaznamenala v treťom štvrťroku 2009 medzi-
ročný pokles o 3,7 %.
Medzikvartálny rast HDP spôsobil najmä vývoj
priemyselnej produkcie. Priemyselná výroba sa
zlepšila oproti druhému štvrťroku o 9 %. Toto
oživenie súvisí aj s oživením zahraničného do-
pytu (najmä s miernym hospodárskym rastom
v Nemecku a Francúzsku) a je spôsobené i fiš kál-
nymi stimulmi, napr. šrotovným. 

Ako vidíte najbližšiu budúcnosť?
Podmienky na trhu práce v  EÚ sa pravdepo-
dobne ešte málo zhoršia. Napriek posledným
povzbudzujúcim hospodárskym signálom sa
úplný dosah hospodárskej krízy na trhy práce,
prinajmenšom čiastočne, ešte len prejaví. Za-
tiaľ čo z celkového hľadiska trhy práce dokázali
byť dosť odolné, dá sa očakávať, že v rokoch
2009 – 2010 v EÚ stratí zamestnanie približne 7,5
milióna pracovníkov, čím úroveň nezamestna-
nosti do roku 2010 potenciálne dosiahne cca
10,3 %, teda o 3 percentuálne body viac ako 
v roku 2008. Keďže zamestnanosť reaguje na
hospodárske podmienky s oneskorením a podľa
väčšiny predpovedí sa očakáva, že napriek zo-
taveniu európskeho hospodárstva bude ešte
niekoľko rokov pretrvávať pomerne malý hos-
podársky rast. Najvýznamnejšie opatrenia na
zmiernenie poklesu hospodárskej aktivity za-
vedené na jeseň 2008 sa stali účinnými až v prie-
behu roka 2009 a  možno očakávať, že pod-
mienky na trhu práce sa na určitý čas zhoršia aj
po oživení hospodárskeho rastu.
Signály poukazujú na nadmerné hromadenie
pracovnej sily, keďže väčšina doposiaľ prijatých
opatrení sa týkala skôr zníženia produktivity ako
straty zamestnania. Ďalším mechanizmom na
prispôsobenie sa situácii, pokiaľ ide o náhle zní-
žený dopyt a hospodársky pokles, boli ústupky
v súvislosti so mzdami ako kompenzácia stabi-
lity zamestnania. Celkovo sa trh práce EÚ pri-
spôsobil kríze skôr znižovaním produktivity
práce ako znižovaním zamestnanosti. V Ra-
kúsku, Belgicku, Nemecku, Taliansku a Ho-
landsku sa takmer celé prispôsobenie trhu práce
môže pripísať zníženiu produktivity, pričom ne-
došlo takmer k žiadnemu zníženiu zamestna-
nosti. Podniky a firmy považujú nižšiu produk-
tivitu sčasti za dočasnú záležitosť (a snažia sa,
aby nedošlo k zániku ľudského kapitálu, ktorý je
pre ne špecifický) a  zároveň, že verejná 
politika sa snaží zastaviť rast nezamestnanosti,  

prostredníctvom rôznych proaktívnych opat-
rení a stimulov, napríklad zvýšením podporo-
vanej zamestnanosti v samospráve, alebo uplat-
ňovaním štátnej pomoci na udržanie
zamestnanosti vo firmách. Pokým sa produkti-
vita pracovnej sily nevráti na bežnejšie úrovne,
jednotkové náklady práce sa neznížia a cenová
konkurencieschopnosť firiem sa nezlepší. 
Existuje značné riziko ďalšieho zvýšeného hro-
madenia pracovnej sily v nadchádzajúcich me-
siacoch, čo povedie k ďalšiemu zhoršeniu situá-
cie, pokiaľ ide o nezamestnanosť, a to dovtedy,
kým sa hospodárska aktivita výrazne nezvýši.

Vidíte teda možné riešenia?
Politiky na oživenie hospodárstva a zmiernenie
straty pracovných miest nadobudli význam
najmä v strednodobom horizonte, keďže aký-
koľvek nárast zamestnanosti bude zaostávať za
oživením hospodárskych činností. Európa, a Slo-
vensko nevynímajúc, nesmie recesii iba čeliť,
ale ju musí využiť ako príležitosť na vytvorenie
produktívnejšieho, inovatívnejšieho a zelen-
šieho hospodárstva s vyššou úrovňou kvalifiká-
cií; hospodárstva s otvorenými a inkluzívnymi
trhmi práce, ktoré ponúkajú väčší počet a lepšie
pracovné miesta pre ženy a mužov. Nemôže ísť
iba o jednorazové úsilie, ale musí to byť nepre-
tržitý a koordinovaný proces zahŕňajúci nielen
štrukturálne politiky v oblasti trhu práce, ale aj
opatrenia v ostatných oblastiach politiky, na-
príklad v  školstve, životnom prostredí a po-
dobne.
Európske trhy práce sa krízou do hĺbky zmenia
a spoločnostiam a ich zamestnancom sa musia
dať potrebné nástroje a stimuly na úspešné pri-
spôsobenie sa tejto zmenenej realite pri reš-
pektovaní inklúzie, rovnosti a  sociálnej spra-
vodlivosti. Flexiistota, spojená s komplexnými

aktívnymi politikami inklúzie, bude i naďalej
tým správnym prístupom na modernizovanie
trhov práce a zabezpečenie úspešného oživenia

Slovenská realita na pracovnom trhu je
teda, dá sa povedať, primeraná možnostiam
hospodárskeho vývoja našej krajiny a situácii
v ekonomickom vývoji našich hlavných hos-
podárskych a obchodných partnerov. Neobá-
vate sa ďalších turbulencií a  dramatického
zvratu vývoja?
Žiadnych dramatických zvratov a turbulencií na
našom pracovnom trhu sa neobávam. Naopak,
všetky indície nasvedčujú tomu, že postupné, aj
keď veľmi mierne hospodárske oživenie v  eko-
nomicky rozhodujúcich partnerských krajinách,
by znamenalo rast HDP aj u nás a malo by sa 
v priebehu tohto roka premietnuť do stabilizá-
cie a postupného znižovania nezamestnanosti
v Slovenskej republike.Tri priority, ktoré určila Eu-
rópska rada, zostávajú základným politickým
rámcom aj pre našu politiku zamestnanosti:
a) Udržanie zamestnanosti, tvorba pracovných

miest a podpora mobility. 
b) Zvyšovanie kvalifikácie a  jej zosúlaďovanie 

s potrebami trhu práce.
c) Zvyšovanie prístupu k zamestnaniu a pod-

porovanie príjmov domácností.
Vážnosť súčasnej recesie je oprávneným dôvo-
dom na to, aby sa pokračovalo v politike za-
mestnanosti, v aktívnej politike trhu práce a aby
sa tieto posilnili a zabezpečila sa podpora príjmu
pre osoby v najväčšej núdzi, aj keď dôjde k oča-
kávanému miernemu zvýšeniu HDP.
Následne treba klásť dôraz na postupný pre-
chod z  krátkodobých krízových opatrení na
štrukturálne reformy trhu práce zamerané na
stimuláciu potenciálneho rastu a pritiahnutie
ľudí na aktívny trh práce. -red-

06_07_UPSVaR_DosahKrizy_Sestava 1  1.2.2010  10:01  Page 5



Zamestnanosť a sociálna politika0809

úpsvr

J
edným z  vystavovateľov bol i  Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny Tren-
čín, ktorý vo svojom stánku poskytol

najmä informačno-poradenské a  spro-
stredkovateľské služby. Úrad práce sa pre-
zentoval workshopom Uplatnenie sa na
trhu práce v spolupráci s úradom práce.
Zúčastnili sa na ňom predovšetkým po-
zvaní uchádzači o  zamestnanie, ktorí si
tým zároveň splnili svoju povinnosť me-
sačného kontaktu. 
Cieľom prezentácie bolo pomôcť v orien-
tovaní sa v službách poskytovaných úra-
dom práce v oblasti zamestnanosti. 
Účastníci veľtrhu dostali  informácie:

o službách pri voľbe povolania, výbere
zamestnania

o možnostiach zamestnania sa na území SR
a v zahraničí
o predpokladoch na výkon povolania
o možnosti a podmienkach účasti na pro-
gramoch aktívnych opatrení trhu práce
s dôrazom na príspevky na vzdelávanie, za-
čatie podnikania, na dochádzku alebo pre-
sťahovanie sa za prácou
o podmienke nároku na dávku v nezames-
tnanosti.

Veľký záujem bol aj o tlačené materiály z na-
šom stánku, týkajúce sa či už všeobecných in-
formácií o trhu práce, alebo informácií o kon-
krétnych príspevkoch.
Na veľtrhu sa zúčastnilo takmer 600 pozva-

ných UoZ. Jeho súčasťou bola miniburza in-
formácií, kde sa prezentovali tri trenčianske
stredné školy – Stredná odborná škola stro-
járska, Stredná odborná škola stavebná,
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
ktoré pripravili pútavé prezentácie pre po-
zvaných žiakov 9. ročníkov základných škôl. 
Aj keď nie všetci uchádzači o zamestnanie od-
chádzali z veľtrhu spokojní, tým, ktorým nena-
plnil ich očakávania, aspoň čiastočne pomohol
zorientovať sa na trhu práce. Mnohí UoZ využili
možnosť zaregistrovať sa v databázach vysta-
vujúcich spoločností, a  možno aspoň časti
z nich sa podarí nájsť si nové pracovné miesto.

Ing. Darina Makovcová, oddelenie IP a SS

JOB FORUM O PONUKE PRÁCE I VZDELANIA
V areáli výstaviska EXPO CENTER, a. s., Trenčín sa 12. – 13. novembra 2009 uskutočnil prvý ročník 
Medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM. Vzhľadom na pretrvávajúcu krízu 
na trhu práce sa predstavilo iba 8 inštitúcií, z toho šesť s ponukou práce a dve s ponukou vzdelávania. Agentúry
a zamestnávatelia ponúkli viac ako 4 000 pracovných príležitostí zamestnať sa v Slovenskej republike a zahraničí.

V areáli výstaviska EXPO CENTER, a. s., Trenčín sa 12. – 13. novembra 2009 uskutočnil prvý ročník 
Medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM. Vzhľadom na pretrvávajúcu krízu 
na trhu práce sa predstavilo iba 8 inštitúcií, z toho šesť s ponukou práce a dve s ponukou vzdelávania. Agentúry
a zamestnávatelia ponúkli viac ako 4 000 pracovných príležitostí zamestnať sa v Slovenskej republike a zahraničí.

VIANOČNÝ VEČIEROK 
N

ajstaršou divadelnou budovou na Slovensku,
zachovanou do súčasnosti, je Empírové di-

vadlo v  Hlohovci. V  tomto krásnom priestore sa
v prvý decembrový deň odohral benefičný koncert
pre deti so zdravotným postihnutím a ich rodičov.
Pod záštitou riaditeľa ÚPSVR v Piešťanoch Miloša
Tamajku, M. B. A., a organizačnou taktovkou vedú-
cej DP v Hlohovci PaedDr. Zdenky Magulicovej sa
podujatie nieslo v duchu ľudových tradícií. O kul-
túrny zážitok a príjemnú predmikulášsku atmos-
féru sa postarali deti zo základnej umeleckej školy
v  Hlohovci a  štyri folklórne súbory z  Hlohovca,
Trnavy a Červeníka. Spokojnosť sa zračila na tvá-

rach všetkých prítomných, vrátane pozvaných hostí, z Ústredia PSVR Bratislava, VÚC Trnava, MsÚ Hlohovec, Ústavu sociálnych
služieb Pastuchov a ÚPSVR Trnava. Radostné svetielka v očiach detí, pre ktoré sa koncert konal, pohladili srdcia aj organizátorom.
Sladkou bodkou za nádherným a radostným podujatím boli mikulášske balíčky. Bc. Marcela Sedláková, ÚPSVR Piešťany

Vystúpenia detských folklórnych súborov podčiarkovali príjemnú predmikulášsku atmosféru.
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Preto sa 14. januára 2010 na po-
zvanie úradu zišli v  priesto-
roch Klubu práce ÚPSVR v Mi-

chalovciach zástupcovia z okolitých
škôl a  zamestnávateľov Košického
kraja.
Pracovné stretnutie sa zameralo na
poskytovanie informácií o  možnos-
tiach regionálneho trhu práce,
o možnostiach ovplyvňovania štruk-
túr učebných a študijných odborov
a v neposlednom rade o spolupráci
škôl a zamestnávateľov. Takéto stret-
nutie sa uskutočnilo po prvýkrát
a  stretlo sa s  pozitívnym ohlasom
všetkých zúčastnených. Za spoločný
pracovný stôl si sadli zástupcovia
školstva – KSK odbor školstva, SOŠ
technická z  Michaloviec, SOŠ z Veľ-
kých Kapušian, SOŠ zo Strážskeho,
SPŠ hutnícka z Košíc a  reprezentanti
zamestnávateľov michalovského re-
giónu – ARJ Servis, s. r. o., Syráreň
Bel, a. s., BSH Drives and Pumps, s. r.
o., ako aj predstavitelia niekoľkých
významných podnikov – Slovenské
elektrárne, a. s., Slovakia Steel Mills,
a. s,. Strážske a O. Z. Vojany. Svojimi
skúsenosťami prispeli k  objasneniu
problémov súvisiacich s  činnosťou
centier odborného vyučovania. Vy-
svetlili sa niektoré nejasnosti a  zú-
častnení sa dohodli na ďalšom pra-
covnom stretnutí aj v budúcnosti. 

Mgr. Adriana Krepelková
hovorkyňa ÚPSVR Michalovce

Ú
rad práce, sociálnych vecí a  rodiny
v Brezne, oddelenie informačných, spro-

stredkovateľských a  poradenských služieb,
realizuje v Klube práce skupinové poradenské
aktivity.
Privítali ich skupiny znevýhodnených uchá-
dzačov o  zamestnanie, najmä absolventov
škôl, občanov starších ako 50 rokov veku, ob-
čanov vedených v evidencii uchádzačov o za-
mestnanie minimálne 12 mesiacov z  pred-
chádzajúcich 16 mesiacov (dlhodobo
nezamestnaných občanov – DNO) a občanov,
ktorí sa stali nezamestnanými z  organizač-
ných dôvodov. Aktivity majú svoju štruktúru,
na základe ktorej  sa uskutoční najskôr indivi-
duálny rozhovor a po ňom odborný poradca
zvolí pre uchádzača o zamestnanie najvhod-
nejšiu aktivitu. V  rámci skupinových pora-
denských aktivít uchádzači o  zamestnanie
(ktorí boli odporúčaní na voľné pracovné po-
zície nahlásené na ÚPSVR Brezno alebo zvolili
zamestnávateľa podľa vlastného výberu) si
vypracujú štruktúrovaný životopis, žiadosť 

o prijatie do zamestnania a  motivačný list.
Majú tiež možnosť na internete si vyhľadávať
voľné pracovné miesta v  rámci Slovenska,
v členských štátoch EÚ a v cudzine a informá-
cie o  pracovných podmienkach v  jednotli-
vých krajinách. Pre absolventov najmä stred-
ných škôl sa nám osvedčili skupinové aktivity,
kde si uchádzači na počítači vypracujú osob-
nostný profil prostredníctvom Integrovaného
systému typových pozícií – ISTP
a  majú k  dispozícii aj aktuálne in-
formácie o trhu práce. Tieto aktivity
môžu absolvovať aj ostatní klienti,
čo nie sú znevýhodnenými uchá-
dzačmi o zamestnanie, ktorých o tý-
chto možnostiach informovali refe-
renti oddelenia IS a PS. V Klube práce
sú k dispozícii časopisy Zamestna-
nosť a sociálna politika a literatúra,
ktorá slúži odborným poradcom, ale
najmä uchádzačom o zamestnanie.
Nájdu si tam mnoho ďalších pod-
netných informácií, ako úspešne hľa-

dať a získať zamestnanie, ako sa úspešne pre-
sadiť, všetko o prijímacom pohovore a pod.
Podľa kladného ohlasu uchádzačov o  za-
mestnanie možno usudzovať, že tieto aktivity
sú pre klientov prínosom pri uplatňovaní sa na
trhu práce. Vychádzajúc z ich návrhov a pod-
netov plánujeme realizovať aktivity aj s iným
zameraním.

Ing. Adriana Kvoriaková, oddelenie IS a PS, ÚPSVR Brezno

ÚSPEŠNÉ SMEROVANIE KLUBU PRÁCE

Trh práce v Slovenskej republike prechádza významnými 
zmenami. Vzhľadom na to, že v evidencii Úradu PSVR v Michalovciach
sa nachádzajú aj absolventi škôl, ktorých profesie na trhu práce 
nie sú žiadané, je nevyhnutné, aby sa ponuka a dopyt na trhu 
práce zosúladili.

NALIEHAVÁ POTREBA
súčinnosti škôl a trhu práce
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U
čenie nemožno chápať len ako nevyh-
nutnú súčasť vzdelávania, ale naopak,
popri formálnom učení (učení, ktoré je

súčasťou vzdelávacích procesov realizovaných
vo vzdelávacích inštitúciách a vedie k získaniu
uznávaných certifikátov a  kvalifikácií), je zdô-
razňovaný význam neformálneho učenia (uče-
nia, ktoré je súčasťou vzdelávacích procesov
realizovaných popri hlavných vzdelávacích sys-
témoch, napr. na pracoviskách, v záujmových,
súkromných organizáciách a obvykle nevedie 
k získaniu formalizovaného certifikátu) a infor-
málneho učenia (učenia, ktoré je prirodzenou
súčasťou života, na rozdiel od formálneho a ne-
formálneho učenia nemusí byť zámerné, pre-
tože jeho účastníci si nemusia byť vedomí do-
siahnutých výsledkov).
Uznávanie a certifikácia výsledkov učenia môže
byť nielen motiváciou, ale má aj svoje praktické
dosahy. Certifikát, ktorý deklaruje, že jeho drži-
teľ disponuje určitými vedomosťami, zručnos-
ťami a kompetenciami, môže zlepšiť postavenie
nositeľa certifikátu na trhu práce, zvýšiť jeho
šancu zamestnať sa. 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne
sa minulý rok stal partnerom v rámci Programu
celoživotného vzdelávania – podprogramu Leo-
nardo da Vinci – v Partnerstve ASK – zhodnote-
nie a validácia metód formálneho a  informál-
neho učenia sa, ktorého koordinátorom je firma
z Nemecka - ZIB – Centrum pre integráciu v So-

lingene. Partnermi sú aj centrá z Veľkej Británie,
Talianska, Bulharska, Grécka a Poľska. Ich práca
je založená na hľadaní rozdielnych metód zhod-
nocovania a overovania neformálnych a infor-
málnych skúseností, zručností, vedomostí
a kompetencií. Cieľovou skupinou projektu sú
nezamestnaní a znevýhodnení uchádzači o za-
mestnanie, okrajové sociálne skupiny a  žiaci
stredných škôl. 

Hlavnou líniou projektu je identifikovať mož-
nosti na optimalizovanie existujúcich metód
formou výmeny skúseností medzi partnermi.
Výskum - rozdielne metódy používané v jedno-
tlivých partnerských krajinách, komparatívna
štúdia ako koncept návrhov na zlepšenie a do-
siahnutie efektívnych kvalít štandardu - bude
publikovaný na webovej stránke, tzv. ASK-navi-
gator. 
Spolupráca medzi partnermi sa realizuje aj for-
mou pracovných mobilít, pričom prvú sme ab-
solvovali koncom októbra 2009 v mestečku So-
lingen.
Koordinátor projektu vytvoril priestor na osobnú
prezentáciu všetkých zúčastnených partnerov,
čím sme získali možnosť dozvedieť sa podrobné
informácie o jednotlivých inštitúciách a metó-
dach neformálneho vzdelávania a informálneho
učenia sa, používaných v praxi v tej-ktorej kra-
jine. Naši partneri pracujú s  rozličnými cieľo-
vými skupinami – od vzdelávania žiakov na zá-
kladnej škole, cez imigrantov až po seniorov. 
V rámci pobytu sme navštívili vzdelávacie cen-
trum koordinátora projektu, kde sa realizuje
vzdelávanie problémových žiakov stredoškol-
ského veku priamo v stolárskej a zváračskej pro-
fesii. Získali sme množstvo cenných informácií
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v rámci part-
nerstva. 

Ing. Katarína Pospíšilová a Ing. Renáta Machová, PhD.

oddelenie ESF a PR, ÚPSVR Komárno

Štáty Európskej únie kladú v súčasnom období čoraz väčší dôraz na budovanie a rozvoj systému celoživotného
vzdelávania. Dôležité pritom je, aby to bol uvedomelý a reflektovaný proces, aby učebné aktivity podporovali
osobný, občiansky a sociálny rozvoj jedinca, čo mu pomôže aj pri jeho uplatnení sa na trhu práce.

Ú
rad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne
sa zapojil do projektu Prvej regionálnej a vi-

dieckej agentúry v Brezne pod názvom Komu-
nikačné zručnosti a  práca. Projekt zahŕňa zá-
kladný balík teoretických zručností z  oblasti
komunikácie. Ide o komplex opakujúcich sa se-
minárov venovaných širokej verejnosti, ale aj
špecializovaným skupinám, ako napríklad uchá-
dzačom o  zamestnanie, resp. klientom, ktorí
majú záujem zmeniť doterajšie zamestnanie,
študentom stredných škôl. Uchádzači o zamest-
nanie sú priebežne informovaní o možnosti roz-
šírenia si teoretických a praktických skúseností na
konkrétnom pripravovanom seminári, a to letá-
kovou formou v priestoroch úradu práce a tiež

prostredníctvom sprostredkovateľov o zamest-
nanie.
Na prvých dvoch seminároch sa zúčastnili aj UoZ,
ktorým sme  pomáhali zorientovať sa na trhu
práce prostredníctvom komunikačných zruč-
ností.  Stretnutie s potenciálnym zamestnávate-
ľom vyžaduje od nezamestnaného veľa odvahy,
ale aj dôslednú prípravu na rozhovor s ním. 
A tak ukážka imitovaného rozhovoru bola pre
účastníkov seminára dobrou školou komunikácie
s potenciálnym zamestnávateľom. Rovnako dô-
ležitá bola pre nich aj orientácia v základných pí-
somnostiach, ktoré zamestnávateľ vyžaduje, ako
napr. štruktúrovaný životopis či motivačný list. 
V rámci prieskumu sme sa od účastníkov semi-

nára dozvedeli, že si odniesli veľa potrebných
informácií, veľa sa naučili a posilnili sa v snahe pri
hľadaní práce. Nezamestnaní vítajú takúto mož-
nosť vzdelávania a orientácie sa v požadovaných
zručnostiach. Úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny v Brezne plánuje naďalej spolupracovať na
projekte a vyjsť v ústrety našim klientom pri zís -
kavaní zamestnania.
Prvá regionálna a vidiecka agentúra v Brezne je
členom integrovanej siete regionálnych agentúr.
Jedným z jej cieľov je na základe zákona o pod-
pore regionálneho rozvoja a zmluvy s Minister-
stvom výstavby a regionálneho rozvoja Sloven-
skej republiky podporovať vzdelanostnú úroveň,
kvalifikáciu a tiež zabezpečovať verejnosti bez-
platnú informovanosť o možnostiach využívania
štrukturálnych fondov.

Mgr. Janka Turisová, odd. IS a PS, ÚPSVR Brezno

Inovácia pri orientovaní sa na trhu práce

LEONARDO: partnerstvo – vzdelávanie – výskum
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Úsilie o skvalitňovanie činnosti prináša potrebu zvýšiť efektivitu
riadenia a  kontroly Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie PSVR“
a „úrad PSVR“) prostredníctvom vybraných výkonových štan-
dardov a indikátorov zameraných na hodnotenie kvality a úrovne
poskytovaných služieb. Súčasne považuje za nutnosť zaviesť pro-
cesné prístupy v riadení úradov PSVR s dôrazom na  klientovo 
orientovaný princíp a princípy zodpovednosti za procesy a na
zabezpečovanie vykonávaných služieb. 
Ciele projektu: 
Cieľom projektu je modernizácia a skvalitňovanie služieb zamest-
nanosti, ako aj zlepšenie riadiacich a kontrolných procesov v pô-
sobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Špecifické ciele projektu:

nastavenie systému pravidelnej aktualizácie dokumentácie
riadiacej nastavenie systému trvalého zlepšovania výkonu
procesov zodpovednými zamestnancami
spresnenie a  zrýchlenie procesov štatistiky, výkazníctva 

a manažérskeho reportingu ako základu na rýchle a presné
rozhodovanie manažmentu úradov práce, sociálnych vecí 
a rodiny
optimalizácia vybraných procesov v pôsobnosti úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny, definovanie ich atribútov, nastavenie
systému pravidelnej aktualizácie dokumentácie riadiacej výkon
procesov, ako aj systému trvalého zlepšovania výkonu procesov
zodpovednými zamestnancami
optimalizácia počtu a kvality ľudských kapacít, ako aj procesu
ich plánovania (na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny), resp.
plánovania ich vyťaženosti v čase
vytvorenie podmienok na trvalé a udržateľné zlepšovanie sa
úradov práce prostredníctvom implementácie modelu kvality
EFQM a taktiež implementácia systému na pravidelný zber a vy-
hodnocovanie spätnej väzby zamestnancov a zlepšením ko-
munikačných tokov v organizácii.

Cieľové skupiny:   
zamestnanci služieb zamestnanosti
– zamestnanci Ústredia a úradov PSVR vo verejnom záujme 

– zamestnanci Ústredia a úradov PSVR v štátnej službe
Nepriama cieľová skupina:
– uchádzači o zamestnanie
– záujemcovia o zamestnanie
– zamestnávatelia

Aktivity projektu: 
zefektívnenie riadiacich a kontrolných procesov v rámci
úradov PSVR
vytvorenie a nastavenie procesných a funkčných štandardov
vrátane indikátorov na riadenie služieb zamestnanosti
implementácia Kapacitného modelu a stanovenie nor-
matívov počtov zamestnancov
návrh systému manažmentu kvality
riadenie projektu
publicita a informovanosť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho

fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna

inklúzia.

NÁRODNÝ PROJEKT XVI-2
Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy

Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy v BSK

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj 

Trvanie projektu: od 09/2009 do 08/2011
Výška nenávratného finančného príspevku: 259 201,38 eura 

Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 
812 67 Bratislava, www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk

Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy v rámci SR
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, 
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: od 09/2009 do 08/2011
Výška nenávratného finančného príspevku: 2 095 111,02 eura 
Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 
812 67 Bratislava, www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk

V priestoroch Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Bardejove sa 
8. decembra 2009 uskutočnilo
Rokovanie za okrúhlym stolom.
Zúčastnili sa na ňom významní
partneri na trhu práce z okresov
Bardejov a Svidník, zástupcovia PSK,
mesta Bardejov, zamestnávatelia,
zástupcovia základných a stredných
škôl, výchovní poradcovia, pracovníci
obvodného úradu a pedagogicko-
psychologickej poradne.

V
šetci títo partneri ovplyvňujú vývoj zamest-
nanosti v našom regióne, z toho dôvodu vý-

mena skúseností a prehlbovanie spolupráce pri
riešení problémov regionálneho trhu práce bola
cenná. Riaditeľ ÚPSVR Viliam Holeva zhodnotil
súčasný stav nezamestnanosti v územnom ob-
vode úradu práce, ponuky nahlásených voľných
pracovných miest i činnosť agentov pre voľné
pracovné miesta, ktorí sú v pravidelnom kontakte
s rozhodujúcimi zamestnávateľmi oboch okresov.
V diskusii sa ukázala potreba dôraznejšie zasaho-

vať do štruktúry učebných a študijných odborov,
zintenzívniť spoluprácu škôl so zamestnávateľmi,
spoluprácu ZŠ a  SŠ, zatraktívniť nedostatkové

profesie a hľadať možnosti finančných stimulov 
v prospech zamestnávateľov a zamestnancov –
predovšetkým mladých ľudí.

Z DISKUSIE ZA OKRÚHLYM STOLOM VZIŠLI NOVÉ PODNETY

Z VEĽMI PODNETNEJ DISKUSIE VZIŠLI  TIETO ODPORÚČANIA: 

pravidelne raz ročne organizovať stretnutie zástupcov PSK, KŠÚ, samosprávy, základných
a stredných škôl, zamestnávateľov a ÚPSVR v rámci územného obvodu nášho úradu, na nich
sa vzájomne informovať o vývoji na trhu práce, o možnostiach a spôsoboch zosúladenia
ponuky a dopytu na trhu práce, o zatraktívnení nedostatkových profesií a možných stimu-
loch v prospech zamestnancov
ÚPSVR bude podporovať a  odporúčať vznik takých študijných odborov na stredných
odborných školách a stredných odborných učilištiach, o ktoré je záujem zo strany zamest-
návateľov 
zintenzívniť spoluprácu medzi zamestnávateľmi, školami a ÚPSVR pri zabezpečovaní vzdelá-
vania a prípravy zamestnancov (rekvalifikácie)
monitorovať potreby zamestnávateľov v oblasti trhu práce a poskytovať im spätnú informáciu
o vývoji trhu práce
pokračovať v aktívnej spolupráci ÚPSVR so základnými školami v územnej pôsobnosti úradu
pri realizovaní poradenstva na školách obsahovo zameraného na voľbu povolania
pokračovať v spolupráci ÚPSVR so strednými školami v regióne, skvalitňovať a zefektívňovať
preventívne poradenstvo poskytované buď individuálne alebo skupinovo študentom stred-
ných škôl s cieľom správnej profesijnej orientácie 
ÚPSVR bude uprednostňovať partnerstvá pri realizácii výzvových projektov v rámci Ope-
račných programov, ktoré budú realizované školami v územnom obvode ÚPSVR a budú za-
merané najmä na vzdelávanie a prípravu pre trh práce v robotníckych profesiách.

Ing. Jozef Skala, oddelenie IP a SS, ÚPSVR Bardejov
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ÚPSVR

U
oZ s  možnosťami a službami
ÚPSVR oboznamujeme už pri pr-
vom kontakte, pri podávaní žia-

dosti o zaradenie do evidencie. Vzhľa-

dom na to, že ide o veľké množstvo in-
formácií, mnohí uchádzači ich nedo-
kážu jednorazovo efektívne spracovať
a neskôr využiť. Preklenúť tento prvotný

problém a pomôcť im zorientovať sa vo
využívaní nástrojov AOTP sa snažíme
na skupinových poradenských aktivi-
tách. V  dostatočnom časovom rozpätí 
a formou názornej prezentácie podpo-
rujeme u nich zapamätateľnosť poda-
ných informácií.
UoZ sú zaraďovaní do 10- až 15-člen-
ných skupín podľa typu znevýhodne-
nia. Výsledkom je vznik homogénnych
skupín absolventov, dlhodobo neza-
mestnaných občanov, občanov starších
ako 50 rokov veku a pod.  
Každá prezentácia je nastavená a obsa-
hovo zameraná na konkrétnu skupinu
UoZ. Vo všeobecnosti zahŕňa práva
a  povinnosti UoZ, informácie o  mož-
nostiach a podmienkach účasti na akti-
vačnej činnosti alebo v programoch ak-
tívnych opatrení trhu práce a ďalšieho
vzdelávania a o  možnostiach zamest-
nania na území Slovenskej republiky
alebo na území členských štátov Eu-

D
etský domov v Košickej Novej Vsi sa
po 30 rokoch pôsobenia na jednom

mieste v prenajatých priestoroch bývalej
ZŠ na Poľnej ulici zmenil na nepoznanie.
Z veľkokapacitného zariadenia internát-
neho typu na útulné zariadenie rodin-
ného typu, v ktorom sa činnosť a výchova
detí vykonáva v šiestich rodinných do-
moch. Výchova detí v malých skupinách
pripomína rodinu – deti sa denne zú-
častňujú na chode domácnosti, aby sa
neskôr úspešne integrovali do spoloč-
nosti.
Rekonštruovala sa aj bývalá budova je-

dálne materskej školy a dnes jej  prie-
story tiež slúžia pre deti. Projektom sa
vyriešilo umiestnenie poslednej sku-
piny detí a zároveň presťahovanie ad-
ministratívy do vlastných priestorov.
Rekonštrukcia sa realizovala vďaka 
nenávratnému finančnému príspevku 
z grantu Nórskeho finančného mecha-
nizmu a finančného mechanizmu EHP,
pričom Detský domov v Košickej Novej
Vsi bol jedným z prvých úspešných žia-
dateľov o tento príspevok.
Výška grantu z Nórskeho finančného
mechanizmu – NFM a Finančného me-

chanizmu EHP – FM EHP a štátneho roz-
počtu spolu činí 534 000 eur. Z toho po
42,5 % poskytli NFM a FM EHP a 15 %
poskytol štátny rozpočet. Doteraz boli
preplatené náklady vo výške 385 665
eur, čo predstavuje 73 % z celkovej 
výšky grantu. 
Ukončenie stavebných prác sa predpo-
kladá v marci 2010 a pri tejto príleži-
tosti sa pripravuje aj slávnostné otvo-
renie rekonštruovaných priestorov
budovy detského domova.

Mgr. Iveta Lumtzerová
riaditeľ ka DeD Košická Nová Ves

Jej excelencia pani Brit Lovseth, veľvyslankyňa Nórskeho
kráľovstva s deťmi na nádvorí SATELITU 1.V susedstve SATELITU 1 sa renovuje ďalší rodinný dom pre deti – SATELIT 2.

SKUPINOVÉ PORADENSKÉ AKTIVITY 
– ÚSTRETOVÉ KU KLIENTOM
ÚPSVR v Brezne realizuje v informačno-poradenskom stredisku
skupinové poradenské aktivity pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ),
ktorí sa v evidencii ÚPSVR ocitli z dôvodov hromadného prepúšťania,
organizačných zmien, návratu z cudziny, ukončenia sústavnej prípravy
na povolanie a iných zmien. Cieľom skupinových poradenských aktivít 
je lepšia orientácia UoZ v systéme služieb zamestnanosti najmä tých,
ktorí sú v evidencii úradu po prvýkrát.

Nová tvár DeD v Košickej Novej Vsi
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V
Bratislave sa 2. decembra 2009 uskutoč-

nila Národná konferencia, ktorú v  rámci
Európskeho roka tvorivosti a inovácií 2009 zor-
ganizovalo Ministerstvo školstva SR a Národná
agentúra Programu celoživotného vzdeláva-
nia. Účastníkmi konferencie boli okrem zá-
stupcov uvedených inštitúcií a predstaviteľov
zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
najmä zástupcovia základ-
ných a stredných škôl a zá-
stupcovia inštitúcií pôso-
biacich v oblasti ďalšieho
či celoživotného vzdelá-
vania. 
V  priebehu Národnej
konferencie sa uskutoč-
nilo aj vyhodnotenie sú-
ťaže Pomoc absolven-
tom pri prechode na trh práce, ktorú
v  spolupráci so Štátnym inštitútom odbor-
ného vzdelávania vyhlásila Národná agen-
túra Programu celoživotného vzdelávania
a jej Euroguidance centrum na otváracej kon-
ferencii v apríli 2009. Motiváciou na vyhláse-
nie súťaže bola známa skutočnosť, že absol-
venti všeobecne, u nás však najmä absolventi
stredných odborných škôl, patria medzi rizi-
kové, osobitne znevýhodnené skupiny na
trhu práce. Navyše, miera zamestnanosti osôb
mladších ako 25 rokov je na Slovensku jedna
z najnižších v rámci EÚ a nemalý podiel na
tom má práve pomerne vysoká miera neza-
mestnanosti absolventov odborného vzde-
lávania. 
Cieľom súťaže bolo podporiť a oceniť dobrú
prax stredných škôl, ktoré svojimi inovačnými
prístupmi v odbornom vzdelávaní a príprave
pomáhajú prechodu svojich absolventov 
na trh práce. Inovácia  mohla spočívať v kva-
lite mobilitného projektu, charaktere spolu-
práce medzi školou a zamestnávateľom,
v službách kariérového poradenstva pre štu-
dentov alebo v  iných opatreniach zamera-
ných na zlepšenie postavenia absolventov na
trhu práce. Súťaž mala viacero kritérií, medzi
tie s vyššou váhou patrilo napr. zohľadnenie
situácie na regionálnom trhu práce, či spolu-
práca s inými aktérmi participujúcimi na pre-
chode zo školy do sveta práce. V oboch týchto
kritériách, najmä však v  prvom, bola pod-
mienka predložiť spolu s prihláškou projektu
aj relevantné potvrdenie úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny, v pôsobnosti ktorého škola
pôsobí.
Do súťaže sa prihlásilo celkom osem stred-
ných odborných škôl, jeden súťažný projekt
však nesplnil zadané formálne kritériá. Od-
borná porota zložená zo zástupcov usporia-
dateľských inštitúcií, Ústredia práce, sociálnych

vecí a  rodiny a Výskumného ústavu detskej
psychológie a patopsychológie na svojom za-
sadnutí koncom októbra 2009 zhodne kon-
štatovala, že prihláseným školám sa darilo na-
pĺňať kľúčové kritériá súťaže – spolupráca
s  inými aktérmi, prístup rešpektujúci regio-
nálne charakteristiky a  udržateľnosť. Porota
ocenila najmä ochotu a aktívny prístup škôl pri

vyhľadávaní a  udržiavaní
kontaktov s partnermi hra-
júcimi významnú úlohu pri
prechode na trh práce
(centrá pedagogicko-psy-
chologického poradenstva
a prevencie, úrady práce, in-
štitúcie pokrývajúce rôzne
aspekty samozamestnania).    
V súťaži Pomoc absolventom

pri prechode na trh práce odborná porota
ocenila tri projekty. Diplomy a vecné ceny si
zástupcovia škôl prevzali na Národnej konfe-
rencii k Európskemu roku tvorivosti a inovácií.
Prinášame všetky hodnotené projekty v po-
radí, v akom sa umiestnili v súťaži: 
ŠKOLSKÝ ÚRAD PRÁCE – SOŠ, Zvolenská
cesta 83, Lučenec 
KONTRAKTAČNÝ DEŇ CVIČNÝCH FIRIEM –
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
SOLAR MUSIC – SOŠ technická, Ul. 1. mája
22, Zlaté Moravce
KOMPLEXNÝ SÚBOR OPATRENÍ PRI PRE-
CHODE NA TRH PRÁCE – ÚVOD DO SVETA
PRÁCE – SOŠ obchodu a  služieb, Zdravot-
nícka 3, Nové Zámky
BANKY V  AKCII – Obchodná akadémia,
Lúčna 4, Lučenec
AT-AND-OUT SCHOOL JOB TRAINING –
SOŠ, Košická 20, Prešov
MODERNÉ METÓDY EFEKTÍVNEHO VY-
UČOVANIA – CESTA K  ZNIŽOVANIU NEZA-
MESTNANOSTI – Spojená škola, Račianska 78,
Bratislava.
Vyhlásenie výsledkov súťaže bolo príležitos-
ťou poďakovať sa všetkým, ktorí pripravili sú-
ťažné projekty. Organizátori súťaže vyjadrili
presvedčenie, že druhý ročník bude charak-
terizovaný ešte väčšou a pestrejšou účasťou
stredných škôl z celého Slovenska. 

(Spracované s použitím zdrojov Euroguidance centra)
PhDr. Štefan Grajcár, Ústredie PSVR, odbor poradenstva 

a zvyšovania zamestnanosti 
ĎALŠIE INFORMÁCIE K TEJTO TÉME NÁJDETE NA ADRESÁCH:
http://www.saaic.sk/euroguidance/
http://www.modernaskola.sk/tvorivost
http://create2009.europa.eu/
http://ec.europa.eu/slovensko/news/europsky_rok_tvorivosti_a
_inovacie_2009_sk.htm
http://www.euractiv.sk/lisabonska-strategia/zoznam_liniek/eu-
ropsky-rok-kreativity-a-inovacii-000234

rópskej únie. UoZ sú informovaní aj
o  aktuálnych aktivitách realizovaných
úradom práce – napríklad o výberových
konaniach, prezentáciách, burzách
práce. 
Špecifický typ prezentácie sa orientuje
na poskytovanie informácií a  odbor-
ných rád súvisiacich s  umiestnením
uchádzačov o  zamestnanie na trhu
práce. Sú nimi napr. príprava na pra-
covný pohovor alebo výberové kona-
nie, tvorba štruktúrovaného životopisu,
žiadosti o prijatie do zamestnania a mo-
tivačného listu. UoZ majú možnosť po
skončení prezentácie tieto dokumenty
si sami vyhotoviť priamo v informačno-
poradenskom stredisku, kde sú k  dis-
pozícii počítače s  bezplatným prístu-
pom na internet a  multifunkčné
zariadenie. Rovnako majú možnosť pre-
hodnotiť v prítomnosti zamestnanca
ÚPSVR svoje predpoklady pomocou
softwarových programov Sprievodca
svetom povolaní a Integrovaný systém
typových pozícií. 
V rámci iného typu prezentácie posky-
tujeme UoZ pracovnoprávne minimum
zo Zákonníka práce. Tematickými
okruhmi sú: pracovný pomer, pred-
zmluvné vzťahy, pracovná zmluva, 
skúšobná lehota, vznik pracovného
pomeru, povinnosti vyplývajúce z pra-
covného pomeru, pracovný pomer na
čas určitý, skončenie pracovného po-
meru, odstupné a  odchodné, nároky
z  neplatného skončenia pracovného
pomeru a pod. 
V  rámci skupinového poradenstva sa
snažíme klientov informovať o  celej
škále možností, ktoré im ponúka
ÚPSVR, preto prizývame aj zamestnan-
cov z oddelenia EURES, nástrojov APTP
a ESF.
V čase hospodárskej a finančnej krízy
sa ocitli v evidencii aj klienti, ktorí boli
v  dlhoročnom pracovnom pomere
a  ťažšie sa vyrovnávajú so statusom
nezamestnaného občana. Z tohto dô-
vodu v rámci skupinových aktivít spo-
lupracujeme so psychológom, ktorý im
pomáha vyrovnať sa so zložitou situá-
ciou.
Poskytované služby chceme neustále
skvalitňovať, na čo využívame ako
spätnú väzbu výsledky anonymných
dotazníkov, ktoré predkladáme UoZ po
skončení každej prezentácie.
Teší nás, že medzi UoZ majú skupinové
poradenské aktivity pozitívny ohlas. Na-
šou snahou bude aj naďalej týmto spô-
sobom motivovať UoZ v mobilizovaní
vlastných síl a pri presadzovaní sa na
trhu práce. Dúfame, že ÚPSVR sa pre
nich stane partnerom, na ktorého sa ob-
rátia aj vtedy, keď práve nebudú riešiť
stratu zamestnania. 

Mgr. Bibiana Hricková
odd. IS a PS, ÚPSVR Brezno

POMOC ABSOLVENTOM
PRI PRECHODE NA TRH PRÁCE

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
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predstavujeme

Vypočuť klienta 
– prvý krok k pomoci
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových

Zámkoch zabezpečuje výkon štátnej správy
v okresoch Nové Zámky a Šaľa a s 285 zamest-

nancami patrí medzi najväčšie úrady na Slo-
vensku. Okrem pracoviska v Nových Zámkoch
máme aj detašované pracovisko v Šali a dve vy-

sunuté pracoviská v Šuranoch a Štúrove.

Kukoncu roku 2009 mal okres Nové Zámky ab-
solútny počet evidovaných uchádzačov
o zamestnanie 10 145, z toho počet dispo-

nibilných uchádzačov o  zamestnanie 9 192 s  evidova-
nou mierou nezamestnanosti 12,71 %. V okrese Šaľa bol
absolútny počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie
2 970, z toho disponibilných uchádzačov o zamestnanie
2 732 s evidovanou mierou nezamestnanosti 9,79 %. Ko-
niec roka 2008 priniesol mierny nárast počtu uchádzačov
o zamestnanie, no v dôsledku hospodárskej krízy tento
trend pokračoval aj v  roku 2009. Veľa našich občanov
prišlo o  prácu nielen doma, ale aj v  zahraničí. Tak ako
vláda Slovenskej republiky prijala opatrenia na prekona-
nie dosahov globálnej finančnej krízy, i my sme na úrade
začali aplikovať nové nástroje aktívnych opatrení trhu
práce. 

Príspevok na podporu udržania zamestnanosti využívajú
v našom regióne štyria zamestnávatelia pre takmer tisíc
zamestnancov. Efektívnym nástrojom je aj príspevok na
dochádzku za prácou. Túto možnosť využilo 952 klientov,
čo je o 100 % viac ako v predchádzajúcom roku. Príspe-
vok na samostatnú zárobkovú činnosť bol priznaný 345
uchádzačom o zamestnanie. V oboch okresoch v chrá-
nených dielňach a pracoviskách pracuje 102 občanov so
zdravotným postihnutím. Získanie odborných zručností
a praktických skúseností u zamestnávateľa prostredníc-
tvom absolventskej praxe nadobúdalo 398 absolventov.
Už tradične organizujeme Burzu práce a vzdelávania s cie-
ľom posilniť vzájomnú výmenu informácií medzi úra-
dom práce, zamestnávateľmi, školami, študentmi, uchá-
dzačmi o  zamestnanie a  záujemcami o  zamestnanie.
V roku 2009 sme ju zorganizovali v rámci cezhraničného
partnerstva EURES – T Danubius. 
Veľkým prínosom pri hľadaní voľných pracovných miest
sú aj agenti pre pracovné miesta. Ich aktívnou prácou
v teréne, osobným – priamym kontaktom so zamestná-
vateľmi, promptným párovaním jeho požiadaviek a mož-
ností našich klientov, poskytovaním informácií o nástro-
joch aktívnych opatrení trhu práce a o  realizácii
výberových konaní sa nám podarilo skvalitniť spoluprácu
so zamestnávateľmi. V  prvej polovici roku 2009 sme
úspešne dočerpali finančné prostriedky z  prvého pro-
gramovacieho obdobia a postupne sme implementovali
aj národné projekty z programovacieho obdobia  rokov
2007 až 2013.
Každá sociálna situácia si vyžaduje odborne spôsobilého
pracovníka, schopného nielen vypočuť klienta, ale aj
správne pristupovať k riešeniu jeho problémov. Odbor so-
ciálnych vecí a rodiny sa preto zameriava na poskytova-
nie komplexného odborného poradenstva. Zvýšenú po-
zornosť venujeme aj terénnej sociálnej práci. Je to práca
zložitá, ale v  mnohých prípadoch nevyhnutná a  často
pomôže objektívnejšie posúdiť skutočnosť. Odbor so-
ciálnych vecí a rodiny má za sebou náročný rok. Úspešne
sme zvládli legislatívne zmeny, ktoré sa týkali poskyto-
vania dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, štát-
nych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kom-
penzáciu, delimitácie agendy vydávania parkovacích
preukazov, ako aj zmeny v oblasti sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Ich aplikovanie do praxe
znamenalo pre zamestnancov odboru zvýšenú pracovnú
záťaž z dôvodu nárastu počtu klientov a riešenia problé-
mov súvisiacich s  novými podmienkami poskytovania
jednotlivých druhov dávok a príspevkov.
Na Úrade PSVR v Nových Zámkoch už tretí rok úspešne
realizujeme proces prípravy fyzických osôb na profesio-
nálne rodičovstvo. Záujem o túto prípravu z roka na rok
narastá.
Práca celého kolektívu zamestnancov Úradu PSVR v No-
vých Zámkoch je náročná, bude náročná, ale vždy bude
potrebná, a preto chcem aj touto cestou poďakovať svo-
jim kolegom za vynaložené úsilie a   zaželať im pevné
zdravie, trpezlivosť, rozvahu a iba správne rozhodnutia pri
riešení náročných pracovných úloh.

Ing. Helena Bohátová
riaditeľ ka, ÚPSVR v Nových Zámkoch
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J
edným z cieľov oddelenia sociálnopráv-
nej ochrany detí a sociálnej kurately je za-
merať sa na hľadanie riešenia, ktoré po-

môže deťom žijúcim v ústavnej starostlivosti
nájsť vhodnú rodinu.
Ak nie je možné deti si osvojiť ani umiestniť do
náhradnej osobnej starostlivosti či pestúnskej
starostlivosti, jestvuje možnosť dostať deti do

rodinného prostredia formou profesionálnej
rodiny. Profesionálne rodičovstvo právne ne-
spadá do foriem náhradnej starostlivosti, pre-
tože ide o rodinnú formu realizácie ústavnej
starostlivosti, psychologicky však napĺňa obsah
rodinnej starostlivosti. Profesionálne rodičov-
stvo spája výkon náhradného rodičovstva so
zamestnaneckým vzťahom, zameriava sa na
deti s  rôznymi problémami, preto dôsledná
príprava na profesionálne rodičovstvo je nutná.
Oddelenie SPOD a SK Úradu PSVR v  Nových 
Zámkoch dvakrát ročne zabezpečuje prípravu 
fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pro-
fesionálnymi rodičmi. Príprava spočíva v posky-
tovaní základných informácií o  náhradnej ro-
dinnej starostlivosti, o  vývine dieťa a jeho
potrebách, o právach dieťaťa v ústavnej staros-
tlivosti, ako aj v nácviku praktických zručností,
prístupov a techník vo výchovnej práci s deťmi
a mladými dospelými. Lektorsky sa na príprave
podieľajú psychológovia z referátu poradensko-
psychologických služieb, zamestnanci úradu vy-
konávajúci agendu náhradnej rodinnej staros-
tlivosti, odborní zamestnanci Detského do-
mova v Štúrove a ďalší odborníci z detských do-
movov v  rámci kraja. Po vzájomnej dohode

s  účastníkmi prípravy sa uskutočňujú osobné
návštevy detských domovov. Do procesu prí-
pravy sa prizýva aj fungujúci profesionálny rodič,
ktorý sa môže podeliť o skúsenosti, ktoré získal
pri výchove a starostlivosti o dieťa. 
V priebehu rokov 2007 až 2009 absolvovalo na
Úrade PSVR v  Nových Zámkoch prípravu na
profesionálne rodičovstvo 80 fyzických osôb.
Väčšine z nich sa už podarilo zamestnať a uplat-
niť v praxi získané vedomosti a zručnosti. V sú-
časnosti zaznamenávame zvýšený počet 
záujemcov o prípravu na profesionálne rodi-
čovstvo. Naším želaním je, aby sa nám i naďa-
lej darilo osloviť záujemcov, ktorí by čo najväč-
šiemu počtu detí z detských domovov, i keď len
dočasne, dali šancu prežiť detstvo a dospieva-
nie v rodinnom prostredí. 

Mgr. Lucia Kecskésová
vedúca oddelenia SPOD a SK, ÚPSVR v Nových Zámkoch

Od vstupu Slovenskej republiky 
do Európskej únie je významnou 
súčasťou agendy štátnych sociálnych
dávok aj koordinácia rodinných
dávok v rámci Európskej únie. Okres
Nové Zámky patrí v Slovenskej 
republike medzi okresy s najväčším
počtom migrujúcich pracovníkov
v štátoch Európskej únie. 

N
ajväčší počet našich občanov vykonáva
zárobkovú činnosť v  susednom Ma-

ďarsku, Rakúsku, Českej republike, ale mnohí

využívajú možnosť zárobkovej činnosti v Spo-
jenom kráľovstve, južnom Írsku,  Nemecku
a v ďalších krajinách Európskej únie. Celosve-
tová hospodárska a finančná kríza spôsobila
pokles potreby pracovnej sily vo všetkých štá-
toch spoločenstva a mnoho našich občanov
skončilo prácu v zahraničí a vracia sa na Slo-
vensko, ale naďalej pretrváva vysoký počet
migrujúcich pracovníkov, na ktorých sa vzťa-
hujú koordinačné nariadenia. 
Agenda koordinácie rodinných dávok v rámci
Európskej únie je časovo a odborne veľmi ná-
ročná a  vyžaduje si dokonalú znalosť našej 
národnej legislatívy i znalosť koordinačných
predpisov a Nariadení Rady Európskeho spo-
ločenstva, podľa ktorých sa na migrujúcich pra-

covníkov primárne vzťahuje legislatíva toho
štátu, v ktorom vykonávajú zárobkovú činnosť.
Naši zamestnanci poskytujú občanom pod-
robné odborné poradenstvo vo veci nároku na
rodinné dávky v  štáte zamestnania v  zmysle
koordinačných predpisov a nariadení. 
V súvislosti s uplatnením si nároku a výplaty
rodinných dávok pre našich občanov v inom
štáte Európskej únie si vymieňame potrebné
informácie medzi naším úradom a príslušnými
kompetentnými úradmi v štátoch Európskej
únie. Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Nových Zámkoch, oddelení štátnych sociál-
nych dávok, bolo v  roku 2009 potvrdených 
2 141 E formulárov, prostredníctvom ktorých
sme poskytli potrebné informácie príslušným
úradom vo všetkých štátoch Európskej únie.

Ing. Hildegarda Benczeová
vedúca oddelenia štátnych sociálnych dávok, ÚPSVR v Nových Zámkoch 

Koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ

Každé dieťa potrebuje rodinu...
Každé dieťa potrebuje mať mamu, otca, súrodencov, 
starkých, strýkov, kamarátov. Pre každého z nás je domov, rodina,
blízki istota a jedna z najväčších hodnôt. Rodina, to sú korene,
z ktorých vyrastáme, je to koruna stromu, do ktorej sa rozvíjame.
Bez rodiny sme neúplní, neistí a osamelí. Napriek tomu mnohé
deti vyrastajú bez svojich blízkych. Príčiny sú rôzne a negatívne
javy, ktorých dôsledkom sú deti žijúce mimo rodiny, 
nie je možné nikdy úplne odstrániť.

14_15_Predstavujeme_Sestava 1  1.2.2010  10:14  Page 5



Zamestnanosť a sociálna politika1617

predstavujeme

Ú
rad PSVR môže poskytovať príspevok
na podporu udržania  zamestnanosti
takému zamestnávateľovi, ktorý za-

chová pracovné miesta aj v prípade vážnych
prevádzkových dôvodov, pre ktoré nemôže
zamestnancom prideľovať prácu. Tento za-
mestnávateľ v  záujme toho, aby predišiel
alebo obmedzil prepúšťanie zamestnancov,
po dohode s úradom obmedzí na prechodné
obdobie svoju prevádzkovú činnosť tak, že
nebude zamestnancom prideľovať prácu
v rozsahu najmenej 4 % ustanoveného týž-
denného pracovného času. 
Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na
úhradu preddavku na poistné na zdravotné
poistenie, poistného na sociálne poistenie
a príspevku na starobné dôchodkové spore-
nie, platených zamestnávateľom z  náhrady
mzdy, ktorá patrí zamestnancovi, najviac však
z  náhrady mzdy vo výške priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej re-
publiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa príspevok poskytuje.
Úrad poskytne zamestnávateľovi príspevok
za dni, v ktorých bola zamestnancovi vypla-
tená náhrada mzdy, v úhrne najviac v rozsahu
60 kalendárnych dní v kalendárnom roku. 
V  roku 2009 požiadali Úrad PSVR v  Nových
Zámkoch o príspevok na podporu udržania
zamestnanosti celkom 4 zamestnávatelia,
s ktorými bola následne uzatvorená dohoda. 
Doteraz bolo podporených celkom 870 pra-
covných miest a vyplatený príspevok v celko-
vej výške 98 196 eur.
Najväčším zamestnávateľom, s  ktorým má
úrad uzatvorenú dohodu v zmysle § 50d, je
spoločnosť Duslo, a. s., Šaľa. 

Príspevok na udržanie v zamestnaní zamest-
nancov s nízkymi mzdami
V  súčasnom období pretrváva záujem zo
strany zamestnávateľských subjektov o  prí-
spevok na podporu udržania v  zamestnaní

zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti. Poskytovanie príspevku je viazané na
pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ prijal
uchádzača o zamestnanie do pracovného po-
meru po 1. máji 2008.
Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na
úhradu:

preddavku na poistné na zdravotné pois-
tenie, poistného na sociálne poistenie a prí-
spevku na starobné dôchodkové sporenie,
platených zamestnávateľom a 
sumy preddavku na poistné na zdravotné
poistenie a poistného na sociálne poistenie
plateného zamestnancom.

Maximálna výška príspevku pre jedného za-
mestnanca na jeden mesiac je suma 168,78
€, pričom príspevok sa poskytuje zamestná-
vateľovi najviac počas 24 kalendárnych me-
siacov.
Príspevok zodpovedajúci sume preddavku na
poistné na zdravotné poistenie a poistného
na sociálne poistenie platený zamestnancom
je pripočítateľnou položkou ku mzde zamest-
nanca. Zamestnávateľ je povinný udržať pra-
covné miesto, na ktoré sa príspevok poskytuje,
najmenej počas 2 rokov. 
V roku 2009 úrad poskytol príspevok na pod-
poru udržania v  zamestnaní zamestnancov
s nízkymi mzdami celkom pre 56 zamestná-
vateľských subjektov na celkový počet 61 pra-
covných miest. 

Príspevok na podporu vytvorenia nového
pracovného miesta
Ďalším z nástrojov aktívnej politiky trhu práce,
o ktorý prejavujú zamestnávatelia zvýšený zá-
ujem, je príspevok na podporu vytvorenia no-
vého pracovného miesta v zmysle § 50e zá-
kona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
vznp., účinného od 1. marca 2009.
Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi,
ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme
do pracovného pomeru uchádzača o zamest-

nanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádza-
čov o zamestnanie najmenej 3 mesiace a po-
skytuje ho úrad, v  obvode ktorého sa pra-
covné miesto vytvorí. Lehota poskytovania
príspevku je 12 kalendárnych mesiacov.
Poskytuje sa zamestnávateľovi, ktorý ku dňu
podpísania dohody vykonával svoju činnosť
nepretržite najmenej 12 mesiacov. 
Výška poskytovaného príspevku na jedno pra-
covné miesto bola v  roku 2009 maximálne 
v sume 283,14 eura, t.j. 30 % z celkovej ceny
práce vypočítanej z priemernej mzdy zamest-
nanca v  hospodárstve SR za I. – III. štvrťrok
2008.
V  roku 2009 úrad poskytoval príspevok na
podporu vytvoreného pracovného miesta pre
41 zamestnávateľských subjektov na 58 pra-
covných miest. 

Príspevok na zriadenie chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska
Úrad PSVR v Nových Zámkoch venuje ma-
ximálnu pozornosť podpore zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím. Za-
mestnávatelia vytvárajú chránené dielne
resp. chránené pracoviská prispôsobené ich
zdravotnému postihnutiu - okrem pracov-
ných podmienok aj pracovný čas, v prevaž-
nej miere 4- až 6-hodinový. Nezanedbateľ-
ným prínosom je i motivácia občanov so
zdravotným postihnutím, ktorým zamest-
nanie v  chránených dielňach alebo chrá-
nených pracoviskách umožňuje rozvíjanie
pracovných zručností a udržiavanie si pra-
covných návykov a veľkou mierou prispieva
k ich integrácii medzi ostatných zamestnan-
cov. 
V chránených dielňach alebo chránených pra-
coviskách je zamestnaných najmenej 50 %
občanov so zdravotným postihnutím, ktorých
miera poklesu schopnosti vykonávať zárob-
kovú činnosť je v zmysle zákona o sociálnom
poistení viac ako 40 percent.
Úrad práce prizná postavenie CHD alebo CHP
na základe kladného posudku orgánu na
ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného
zdravotníctva).
V okrese Nové Zámky a Šaľa je vytvorených
celkom 111 chránených dielní a chránených
pracovísk, v ktorých pracuje 102 občanov so
zdravotným postihnutím. 
Väčší počet zdravotne postihnutých občanov
pracuje v CHD a CHP so zameraním na po-
skytovanie služieb v oblasti kaderníctva, koz-
metiky, ďalej v oblastiach elektrotechnického,
drevospracujúceho a  textilného priemyslu,
obsluhy kamerového systému a administra-
tívnych činností. 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
Medzi príspevkami pre uchádzačov o za-
mestnanie má naďalej dominantné posta-
venie  samostatná zárobková činnosť. Zá-
kladnou podmienkou na získanie nároku je
dĺžka evidencie uchádzača o zamestnanie
v trvaní 3 mesiacov. Výnimku tvorí kategória
absolventov škôl. Ďalšou podmienkou  na
získanie príspevku je úspešné absolvovanie

NAJÚČINNEJŠIE OPATRENIA NA TRHU PRÁCE 
V ROKU 2009 V OKRESOCH NOVÉ ZÁMKY A ŠAĽA

Príspevok na podporu 
udržania zamestnanosti
V rámci aktívnej politiky trhu sa príspevok na podporu 
udržania zamestnanosti stal súčasťou opatrení 
na predchádzanie dosahov hospodárskej krízy v zmysle 
§ 50d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
vznp., s účinnosťou od 1. marca 2009.
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prípravy na začatie prevádzkovania a vyko-
návania samostatnej zárobkovej činnosti,
ktorú zabezpečuje úrad práce a  obhajoba
podnikateľského zámeru pred komisiou na
posúdenie efektívnosti a reálnosti podnika-
teľského zámeru. 
V roku 2009 bolo na ÚPSVR v Nových Zám-
koch podaných 362 žiadostí o tento príspe-
vok. Z uvedeného počtu absolvovalo a svoj
podnikateľský zámer pred komisiou obhájilo
celkom 345 uchádzačov o  zamestnanie.
Oproti roku 2008 sme zaznamenali nárast
počtu uzatvorených dohôd o 45. Najčastejšie
vykonávané činnosti v zmysle živnostenských
oprávnení boli v oblastiach: murárske práce,
stolárske a tesárske práce, elektrikárske a in-
štalačné práce, kozmetika, nechtové štúdio,
krajčírske služby, inžinierske a stavebné čin-
nosti, ekonomika a vedenie účtovníctva, vý-
učba cudzích jazykov.
Vysoko pozitívne hodnotíme skutočnosť, že
mnohí živnostníci, ktorí začali podnikať za po-
moci príspevku z úradu, zotrvávajú v tejto čin-
nosti i po uplynutí dvoch záväzných rokov.

Príspevok na dochádzku za prácou 
Príspevok na dochádzku za prácou posky-
tuje úrad mesačne na úhradu časti cestov-
ných výdavkov na dochádzku z miesta trva-
lého pobytu alebo z  miesta prechodného
pobytu zamestnanca do miesta výkonu za-
mestnania uvedeného v pracovnej zmluve
alebo na úhradu časti cestovných výdavkov
na dochádzku z  miesta trvalého pobytu
alebo z miesta prechodného pobytu občana
do miesta prevádzkovania alebo vykonáva-
nia samostatnej zárobkovej činnosti. 
Hlavné podmienky poskytnutia príspevku:

príspevok na dochádzku sa poskytuje ob-
čanovi, ktorý bol vedený v evidencii uchá-
dzača o zamestnanie najmenej 3 mesiace,
ak bol vyradený z evidencie uchádzačov
o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a)
alebo b) z dôvodu nástupu do zamestna-
nia alebo začatia prevádzkovania alebo
vykonávania samostatnej zárobkovej čin-
nosti a ak o tento príspevok požiada pí-
somne
o  príspevok na dochádzku môže občan

požiadať najneskôr do 6 mesiacov od ná-
stupu do zamestnania alebo začatia pre-
vádzkovania alebo vykonávania samostat-
nej zárobkovej činnosti 
príspevok na dochádzku sa poskytuje ob-
čanovi v  dĺžke zodpovedajúcej obdobiu
jeho ostatného vedenia v evidencii uchá-
dzačov o  zamestnanie najviac počas 12
mesiacov od jeho nástupu do zamestna-
nia alebo od začatia prevádzkovania alebo
vykonávania SZČO.

O  tento nástroj aktívnych opatrení trhu
práce je medzi uchádzačmi o zamestnanie
veľký záujem a počet žiadateľov v roku 2009
vzrástol oproti predchádzajúcemu obdo-
biu viac ako o 100 %. Jeho efektívnosť spo-
číva v tom, že umožňuje zamestnancom as-
poň čiastočne vykryť počiatočné náklady,
ktoré im vzniknú pri opätovnej adaptácii na
trh práce.
Počet vyplatených príspevkov v roku 2009
je 952 v celkovej sume 235 040 eur.

Mgr. Rozália Kristeková
vedúca oddelenia služieb zamestnávateľom, ÚPSVR v Nových Zámkoch

Z ČINNOSTI ODDELENIA POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI

Počet poberateľov dávok mierne vzrástol
Oddelenie pomoci v hmotnej
núdzi Úradu PSVR v Nových 
Zámkoch zabezpečuje výkon 
štátnej správy na úseku pomoci
v hmotnej núdzi prostredníctvom
pracovísk v Nových Zámkoch, 
Šuranoch, Štúrove a Šali. 
Hlavným cieľom našej práce je 
pomáhať ľuďom v hmotnej núdzi
komplexným poradenstvom 
a poskytovaním dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke. 

P
očet poberateľov dávky a príspevkov
v priebehu roka 2009 mierne narastal.

V súčasnosti je to 8 858 poberateľov (no-
vember 2009). Nárast počtu poberateľov
úzko súvisí s  postupným zvyšovaním
miery nezamestnanosti. Je to sociálny dô-
sledok globálnej finančnej a hospodárskej
krízy a  očakávame, že tento trend bude
pokračovať aj v roku 2010.
Práca na oddelení je náročná, pracujeme
s  občanmi, ktorí sa nachádzajú nielen
v hmotnej núdzi, ale aj v rôznych krízových
situáciách. Včasná a  kvalitná pomoc ľu-
ďom často závisí aj od vzdelania a schop-
ností sociálneho pracovníka. Preto kla-

dieme dôraz na ďalšie skvalitňovanie
práce zamestnancov oddelenia. Väčšina
zamestnancov sa v  priebehu roka 2009
aktívne zapojila do cieleného odborného
vzdelávania zamestnancov úradov práce,
sociálnych vecí a  rodiny v  rámci Národ-
ného projektu XIV.
Na oddelení sa dlhodobo darí plniť krité-
rium kvality rozhodovacej činnosti. Cel-
kový počet vydaných rozhodnutí v  roku
2009 je takmer 31-tisíc. Najnáročnejšie na
kvantitu práce sú mesiace január (prepo-
čet výšky dávky a príspevkov v súvislosti

s valorizáciou dôchodkov) a mesiac sep-
tember (prepočet výšky dávky a príspev-
kov v súvislosti so zvýšením sumy dávky
a príspevkov nariadením vlády SR).
Okrem agendy pomoci v hmotnej núdzi
zamestnanci oddelenia vybavujú aj
agendu poskytovania náhradného výživ-
ného v  zmysle zákona č. 201/2008 Z. z. 
a neoddeliteľnou súčasťou našej práce je
tiež poskytovanie dotácií v zmysle výnosu
MPSVR SR.

Ing. Dušan Barkoczi
vedúci oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVR v Nových Zámkoch

JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

ROK 2007 11 597 11 661 11 671 11 575 11392 11 215 10 970 10 084 10 293 10 178 10 034 9 885

ROK 2008 9 735 9 702 9 617 9 517 9 385 9 249 9 044 8 192 8 367 8 377 8 302 8 267

ROK 2009 8 235 7 618 7 974 8 161 8 261 8 341 8 423 8 515 8 646 8 751 8 817

Vývoj počtu poberateľov DvHN 
a PkD - 2007 - 2009 - ÚPSVR v Nových Zámkoch
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B
yť absolventom a hľadať si prácu nie
je v  súčasnosti vôbec jednoduché.
V  situácii, keď si zamestnávatelia

môžu vyberať z veľkého množstva záujem-
cov o prácu s viacročnými pracovnými skú-
senosťami v odbore, je pozícia absolventa
na začiatku pracovnej dráhy určite najťaž-
šia. Na zmiernenie tejto nepriaznivej situá-
cie sme aj v  roku 2009 realizovali nástroj
aktívnej politiky trhu práce - absolventskú
prax. Jej zámerom je umožniť získavať u za-
mestnávateľa odborné zručnosti a prak-
tické skúsenosti, ktoré zodpovedajú do-
siahnutému stupňu vzdelania absolventa
školy, vedeného v  evidencii uchádzačov 
o zamestnanie. Za absolventskú prax sa
považuje aj získavanie alebo prehlbovanie
odborných zručností alebo praktických
skúseností uchádzačov o zamestnanie do
25 rokov veku, ktoré rozšíria ich možnosti

ABSOLVENTSKÁ PRAX 
– nástroj na zmiernenie nepriaznivej situácie mladých ľudí
Jednou z rizikových resp. znevýhodnených skupín uchádzačov
o zamestnanie sú absolventi.  Ich nevýhodou je, že majú 
nedostatok pracovných skúseností.

POČET VYTVORENÝCH MIEST 
PRE VÝKON ABSOLVENTSKEJ PRAXE

DOHODNUTÁ SUMA FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV V EURÁCH

Rok 2007 2008 2009

Dohodnutá suma finančných
prostriedkov v eurách 190 019,22 € 225 703,51 € 320 974,53 €

Rok 2007 2008 2009

počet vytvorených miest pre
výkon absolventskej praxe 606 343 398
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P
rácu agentov pre PM sme zame-
rali na kvalitne pripravené pra-
covné stretnutia a na zvýšenú ko-

munikáciu so zamestnávateľmi. Hneď
na začiatku roka sme prichádzali do
kontaktu so zamestnávateľmi, ktorí rie-
šili množstvo problémov. Pracovný trh
ovplyvnila hospodárska kríza, ktorá
v  prvom rade postihla mnoho výrob-
ných podnikov, ale postupne prenikala
do všetkých ďalších odvetví pracov-
ného trhu. 
Prácu sme sústredili na zvýšenú komu-
nikáciu s firmami, po prijatí balíka opat-
rení vládou v marci 2009 sme sa zame-
rali práve na protikrízové opatrenia.
V  rámci nášho regiónu, ktorý je po-
merne rozsiahly, pracuje spolu šesť
agentov pre voľné pracovné miesta.
Spolu sme navštívili približne 600 za-
mestnávateľských subjektov. Komuni-
kácia so zamestnávateľmi je na dobrej
úrovni, s  väčšinou zamestnávateľov sa
podarilo vybudovať veľmi korektné pra-
covné vzťahy a  bez problémov spolu-
pracujú s úradom. Kontakt a monitoring
prebieha takmer každodenne, je zame-
raný predovšetkým na potreby našich
klientov a, samozrejme, na zamestnáva-
teľov. Vzhľadom na súčasnú situáciu na
pracovnom trhu sa snažíme byť maxi-
málne flexibilní, čo znamená - byť v stá-
lom kontakte s firmami podľa avizovanej
aktuálnej situácie. 
V  rámci návštev v  teréne okrem vyhľa-
dávania voľných pracovných miest za-
mestnanci realizujú aj informačno-pora-
denské služby, informujú o nevyhnutnej
spolupráci medzi úradom a zamestnáva-
teľom v prípade hromadného prepúšťa-
nia.

Spolupráca so zamestnávateľmi sa rea-
lizuje na báze:

osobných kontaktov so zamestnáva-
teľmi
výberových konaní
monitoringu zamestnávateľov
pracovných raňajok so zamestnáva-
teľmi
búrz práce a informácií.

V  marci a  februári sme realizovali pra-
covné raňajky so zamestnávateľmi. Ob-
sahom rozhovorov boli možnosti a ná-
stroje, ktorými by vedel úrad prispieť
k  udržaniu zamestnanosti. Na pracov-
nom trhu je však  množstvo problémov,
pretrváva nedostatok VPM, zároveň sa
zvyšuje citlivosť zamestnávateľov voči
nekvalitnej pracovnej sile. Nároky na od-
bornosť a profesionalitu zamestnanca sú
vyššie a o to je práca sprostredkovateľa
ťažšia.

V októbri sme zorganizovali Burzu práce
a  vzdelávania v  spolupráci s  cezhranič-
ným partnerstvom EURES – T Danubius,
na ktorej sa zúčastnilo vyše 2 200 obča-
nov.
V priebehu roka 2009 sa podarilo ÚPSVR
v  Nových Zámkoch zorganizovať spolu
83 výberových konaní, na ktorých sa zú-
častnilo 2 832 uchádzačov o zamestna-
nie, záujemcov o zamestnanie, ako aj ob-
čanov, ktorí boli v priebehu roka ohrození
prepúšťaním.
Znamenalo to ponuku 666 voľných pra-
covných miest pre našich klientov.
Z  toho sa obsadilo 452 pracovných
miest, čo je 67,87 % úspešnosť. Prvý pol-
rok bol o niečo úspešnejší, v tomto pol-
roku sme dosiahli až 79,56 % úspešnosť
pri obsadzovaní VPM. Od začiatku roka
sme sa zamerali na kvalitu predvýbero-
vých konaní, ako aj na možnosť 
stretnutia priamo na pracovisku u  za-
mestnávateľa. Výberové konania pripra-
vujeme so zamestnávateľom na part-
nerskej úrovni. Snahou všetkých, čo
výberové konanie pripravujú, je efek-
tívne a  cielene umiestniť klienta na
voľné pracovné miesto. Zvýšili sme in-
formovanosť klientov o výberových ko-
naniach na všetkých oddeleniach úradu
výveskami, ako aj prostredníctvom in-
ternetovej stránky a  tlače. Zároveň sa
zlepšila prezentácia zamestnávateľov,
čo prinieslo väčšiu spokojnosť a záujem
o voľné pracovné miesta a, samozrejme,
aj obsaditeľnosť VPM.

Mgr. Štepánka Likerová
sieťová agentka pre PM, ÚPSVR v Nových Zámkoch

Spolupráca so zamestnávateľmi, 
úspešné výberové konania v roku 2009
Rok 2008 bol rokom ústretovosti k zamestnávateľom a jednou z priorít
bolo kvalitné budovanie vzájomných vzťahov a zlepšovanie spolupráce 
so zamestnávateľmi. Toto kritérium zostalo v práci agentov na našom
úrade aj počas celého roku 2009.

uplatnenia sa na trhu práce. Tento ná-
stroj poskytuje absolventom škôl a mla-
dým ľuďom príležitosť dostať sa do pria-
meho kontaktu s pracovným prostredím
a adaptovať sa na trhu práce.
Rok 2009 síce priniesol zníženie ponuky
voľných pracovných miest vhodných pre
absolventov, no na druhej strane sa pre-
javil zvýšený záujem zamestnávateľov
i  absolventov o  absolventskú prax.
V roku 2009 sme zaevidovali celkovo 295
žiadostí zamestnávateľov o zabezpeče-
nie absolventov na účely vykonávania
absolventskej praxe. Najväčší záujem 
o absolventov prejavovali organizácie
štátnej a verejnej správy, ale aj podnika-
teľské subjekty v oblasti služieb.
V roku 2009 bolo v rámci § 51 uzatvore-
ných celkove 217 dohôd so zamestná-
vateľmi – z  toho zamestnávateľov
z okresu Nové Zámky bolo 185 a zamest-
návateľov z  okresu Šaľa 32. Medzi naj-
väčšie zamestnávateľské subjekty reali-
zujúce absolventskú prax patrili v  roku
2009 Ústredie práce, sociálnych vecí a ro-
diny v Bratislave, Krajské riaditeľstvo Po-
licajného zboru v  Nitre v  zastúpení
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru,
Daňové riaditeľstvo SR pracovisko Nitra,
COOP Jednota Nové Zámky, COOP Jed-
nota Šaľa, Okresný súd Nové Zámky, So-
ciálna poisťovňa pobočka Nové Zámky,
Katastrálny úrad Nitra a  jednotlivé
obecné úrady. Najčastejšie vykonáva-
ným odborom, resp. druhom vykonáva-
ných prác v  rámci absolventskej praxe
realizovanej v roku 2009 boli administra-
tívne práce.
V roku 2009 bolo dohodnutých celkom
398 miest pre absolventov škôl, ktorým
úrad počas vykonávania absolventskej
praxe poskytoval mesačný paušálny prí-
spevok na úhradu poistného na úrazové
poistenie a nevyhnutných osobných vý-
davkov spojených s vykonávaním absol-
ventskej praxe. 
Celková dohodnutá suma na realizáciu
absolventskej praxe v  roku 2009 pred-
stavovala 320 974,53 eura (9 669 679 Sk). 
Z celkovej dohodnutej sumy na realizá-
ciu absolventskej praxe v roku 2009  bola
v okrese Nové Zámky dohodnutá výška
paušálneho príspevku 287 365,72 eura
(8 657 180 Sk) pre 353 UoZ. V okrese Šaľa
dohodnutá výška príspevku predstavo-
vala 33  608,81 eura (1  012 499 Sk) pre
45 UoZ. 
V  roku 2009 sme absolventskú prax 
realizovali iba z  prostriedkov štátneho
rozpočtu SR. Celkový poskytnutý príspe-
vok predstavuje za rok 2009 sumu
195 899,25 eura (5 901 660,81 Sk).
Pri hodnotení výsledkov možno konšta-
tovať, že cieľ absolventskej praxe – pod-
poriť vstup absolventov škôl a ľudí mlad-
ších ako 25 rokov na pracovný trh - bol
splnený. Mgr. Zuzana Némethová

oddelenie služieb zamestnateľnosti
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predstavujeme

„... Starosta, čo s nami bude?“ túto vetu po-
čúvajú z úst svojich nezamestnaných ob-
čanov starostovia deň čo deň. Jednou 
z možností, ako im pomôcť, je aj vytvorenie
voľných pracovných miest v sociálnom pod-
niku. Cieľom sociálneho podnikania je vy-
tvoriť pracovné miesta pre znevýhodne-
ných uchádzačov o zamestnanie na
prechodné obdobie. Vzhľadom na to, že
umiestňovanie týchto občanov, ktorí dlho-
dobo pracujú v rámci obce na aktivačných
prácach alebo v dobrovoľníckej službe, je
viac ako problematické, zriadenie sociál-

neho podniku je pre nich novou perspektí-
vou. 
Podmienky priznania postavenia sociál-
neho podniku a vedenia registra sociálnych
podnikov upravuje § 50b zákona č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti.
Sociálny podnik predstavuje fyzická alebo
právnická osoba, ktorá:
a) zamestnáva zamestnancov, ktorí pred pri-

jatím do pracovného pomeru boli znevý-
hodnenými uchádzačmi o zamestnanie,
v počte, ktorý predstavuje najmenej 30 %
z celkového počtu jeho zamestnancov

b) poskytuje podporu a pomoc zamestnan-
com, ktorí pred prijatím do pracovného
pomeru boli znevýhodnenými uchá-
dzačmi o zamestnanie, nájsť zamestna-
nie na otvorenom trhu práce

c) najmenej 30 % z finančných prostriedkov
získaných z príjmu z predmetu činnosti,
ktoré zostanú po úhrade všetkých výdav-
kov na predmet činnosti za príslušné zda-
ňovacie obdobie podľa daňového prizna-
nia, každoročne použije na vytváranie

Sociálne podnikanie je činnosť s primárne sociálnymi 
cieľmi, kde hospodárske prebytky sú prednostne znovu 
investované do podnikania s rovnakým cieľom alebo 
do rozvoja miestnej komunity.

Jacques Defourny

SOCIÁLNY PODNIK 
– potenciálny zamestnávateľ znevýhodnených

uchádzačov o zamestnanie
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K
ontrolóri úradov práce, sociál-
nych vecí a rodiny neraz zažijú
okrem fádneho úradného vý-

konu kontrol aj čudesné veci, priam
dobrodružstvá. Ich prácu možno preto
považovať za o čosi zaujímavejšiu, ale
aj riskantnejšiu, než sú bežné papiero-
vačky. Dvojnásobne to platí pri výkone
kontroly nelegálneho zamestnávania,
keď ani zďaleka nejde len o klasické pre-
zeranie spisov a zisťovanie „stavu kon-
trolovaných skutočností a ich súladu so
všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi“. 
V krátkom príbehu, v ktorom sa napo-
kon prakticky nič nestalo (našťastie), 
si slovom subjekt označíme podnika-
teľku (alebo konateľku právnickej
osoby?). Použitím zneisťujúco neutrál-
neho slova subjekt a poznámky 
v zátvorke máme v úmysle zabezpečiť
dokonalé inkognito osoby – protago-
nistky príbehu, aby jej osobné údaje
boli chránené.
Pri kontrole nelegálneho zamestnáva-
nia vstúpila kontrolná dvojica v sprie-
vode trochu nervózneho subjektu po
úvodných, zákonom stanovených cere-
móniách, do skladových priestorov,
ktoré sa nachádzajú hneď vedľa ob-
chodu. Uprostred miestnosti umývala
podlahu nejaká žena. 
„Pani je u vás zamestnaná?“ opýta sa
kontrolór s pripraveným priebežným
protokolom, aby si mohol operatívne
zapísať odpoveď, ako aj konkrétne
údaje o pracujúcej žene – upratovačke. 
„Ona tu nie je,“ oznámi subjekt. 
„Prosím?“
„No, ona tu nie je. Lebo sa tu len zasta-
vila, viete, nakupuje u mňa. Nie je tu!
Ruženka, teraz už choď, vidíš, že mám
kontrolu!“
Ruženka s podivne zakaleným pohľadom
odloží kefu, pustí vedierko a vyberie sa ku
dverám. Ale čo má teraz urobiť prekvapený,
aj keď inak stoicky založený kontrolór? Čas
na rozhodovanie mu nie je dopriaty. Do
miestnosti vchádza mohutný holohlavý
mladík a pýta sa: 
„Mama, čo sa tu deje?“ Otázku vysloví
zvýšeným hrubokrkým hlasom a to 
tak razantne, až mu zlatá reťaz na 
hrudi nadskočí a zacvendží. Mama, čiže
subjekt, sa zľakne väčšmi než kontro-
lóri. 

„Nič, nič, Peťko,
nič sa nedeje,
páni si iba robia svoju
prácu,“ obhajuje subjekt kontrolnú dvo-
jicu pred svojím svojráznym synom. 
„Kontrolujú nás?!“ zreve čosi zlého šípiaci
syn, ktorý nie je celkom na holú hlavu pad-
nutý. Podíde bližšie k jednému kon-
trolórovi, ten sa stiahne ku kolegovi a obaja
sa cupitavo presunú k dverám. 
„Nie, nie,“ pípne subjekt. „Nie, Peťko, iba
si čosi zapisujú.“ 
„Zapisujú,“ zopakuje mrazivo syn. „No,
keď len zapisujú, dobre, lebo ináč... Ja
aj zabijem, keď treba!“  Prejde do ruča-
nia a hučania: „Zabijem, mne je všetko
jedno!“ No po chvíli stíchne, spokojný
sám so sebou si zapáli cigaretu, ešte
raz si kontrolnú dvojicu premeria va-
rovným pohľadom a matku zasa pohľa-
dom prísnym, no prívetivým, náhle
opustí miestnosť a ufujazdí na čiernej
audine. 
„Prepáčte, syn je trochu prchký,“ vysvetlí
kontrolórom jeho matka. Za synovo
správanie sa tak hanbí, že zdanlivo pri-
zná farbu, aj čo sa týka neznámej pani
Ruženky: vraj v pekárni iba chvíľočku
pomáhala. Ale kontrolóri takéto vysvet-
lenia až príliš dobre poznajú a z prin-
cípu veci ich neberú do úvahy. Najmä
keď po krátkom čase subjekt prinesie 
z kancelárie vopred pripravenú dohodu
o vykonaní práce. Pani Ruženka, ako sa
dalo čakať, nie je zamestnávateľom pri-
hlásená do registra poistencov Sociál-
nej poisťovne. 
„Viete, ona ani nechce byť zamestnaná,
iba občas príde, aby sa doma nenudila,“
vysvetlí subjekt s úsmevom, a toto
úsmevné vysvetlenie si kontrolná dvo-
jica trpezlivo vypočuje, napínajúc pre
istotu uši, či z dvora zasa nedoľahne
zvuk motora audiny. 
Celá vec sa napokon skončila pokutou
za porušenie zákona o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní. Protokol
o výsledku kontroly bol však  pre istotu
prerokovaný nie v prevádzkových prie-
storoch subjektu,  ale na úrade, pretože
efektívny výkon kontrol nelegálneho
zamestnávania je síce potrebný, ale
niekedy predsa len aj trochu nebez-
pečný.

Ing. Vladimír Balla
vedúci oddelenia kontroly ÚPSVR v Nových Zámkoch

PRÍBEH

Práca kontrolórov býva aj nebezpečná

ZABIJEM, KEĎ TREBA!
nových pracovných miest alebo na
zlepšovanie pracovných podmienok

d) zapísaná v registri sociálnych podni-
kov.

Pri zriaďovaní sociálnych podnikov, keď
žiadateľom o priznanie postavenia so-
ciálneho podniku je právnická osoba,
ktorá je obcou, samosprávnym krajom,
združením obcí, združením samospráv-
nych krajov podľa osobitného predpisu,
alebo právnickou osobou, ktorej zriaďo-
vateľom je obec alebo samosprávny kraj,
nemusí mať prevažujúci predmet čin-
nosti sociálneho podniku bezpodmie-
nečne podnikateľský charakter. 
Tieto pracovné miesta by však nemali
narúšať prirodzené podnikateľské pro-
stredie nahrádzaním existujúcich služieb
podnikateľských subjektov.
Sociálne podniky vytvorené takouto fi-
lozofiou nie sú preferenčne zamerané na
vytváranie zisku a nemajú podnikateľský
charakter.
V regióne Nové Zámky bolo v minulom
roku postavenie sociálneho podniku pri-
znané dvom žiadateľom: obci Komjatice
a obci Dubník. 
Obidva sociálne podniky majú nepodni-
kateľský charakter. 
Predmetom činnosti sociálneho pod-
niku v obci Dubník je:

čistenie verejných priestranstiev, likvi-
dácia divokých skládok odpadu, sepa-
rácia a spracovanie odpadu z týchto
skládok
údržba verejného priestranstva, obec-
ného cintorína, kultúrnych a ďalších
obecných zariadení
tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšo-
vanie životného prostredia obyvateľov
obce.

Predmetom činnosti sociálneho pod-
niku v obci Komjatice je:

spracovanie a likvidácia odpadu a jeho
triedenie, recyklácia triedených mate-
riálov, ozdravovanie životného pro-
stredia
činnosti spojené s opravou a údržbou
miestnych komunikácií, verejných 
a obecných priestranstiev
oprava a udržiavanie kultúrnych pa-
miatok, chránených území.

Tieto dva sociálne podniky vytvorili spolu
11 voľných pracovných miest, ktoré boli
obsadené znevýhodnenými uchádzačmi
o zamestnanie. Vytvorili tak dvojročný
priestor na umiestnenie znevýhodne-
ných uchádzačov na otvorenom trhu
práce. 
Po vyhodnotení uplynulého roka mô-
žeme implementáciu sociálnych podni-
kov ako nástroja aktívnych opatrení na
trhu práce považovať v  okrese Nové 
Zámky za úspešnú. 
Dúfame, že v  roku 2010 túto možnosť
využije viacero subjektov.

Mgr. Michaela Šebenová
oddelenie služieb zamestnateľnosti, ÚPSVR Nové Zámky
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poradňa

Ciele projektu: 
Cieľom projektu je zvýšiť efektivitu hľadania práce pre uchádza-
čov o zamestnanie z pohľadu úspešnosti.

Špecifické ciele projektu:
Koncentrovať ponuku pracovných miest na jedno miesto.
Zvýšiť úspešnosť umiestnenia ohrozených skupín na trhu práce.

Cieľové skupiny: 
Zamestnanci verejných služieb zamestnanosti a štátni posky-
tovatelia služieb zamestnanosti.
Nepriamymi cieľovými skupinami sú uchádzači o  zamest-
nanie, znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, záujemcovia
o  zamestnanie, zamestnávatelia a neštátni poskytovatelia
služieb zamestnanosti

Aktivity projektu: 
modernizácia systému riadenia a poskytovania služieb
zamestnanosti
vzdelávanie - zamerané na školenie administrátorov 
a zamestnancov služieb zamestnanosti Ústredia PSVR
a úradov PSVR formou klasického a e-learningového vzdelá-
vania.
riadenie projektu
publicita a informovanosť.

NÁRODNÝ PROJEKT X-2
Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti

Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj

Trvanie projektu: od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 148 788,12 eura 

Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 
812 67 Bratislava, www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk

Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, 
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 10 795 747 eur
Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 
812 67 Bratislava, www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk

ÚSTREDIE A ÚRADY PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY IMPLEMENTUJÚ V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007 - 2013 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Sme bezdetní manželia, chceli by sme
si osvojiť dieťa. Nevieme, kam sa mô-
žeme obrátiť a ako máme postupovať
ďalej.

Akmáte záujem o  osvojenie dieťaťa,
treba, aby ste boli zapísaní v  zoz-

name žiadateľov o náhradnú rodinnú sta-
rostlivosť (NRS). Potrebné informácie týka-
júce sa podania žiadosti vám poskytne
úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny, prí-
padne obec, vyšší územný celok alebo ak-
reditovaný subjekt, ktorý vykonáva prí-
pravu na NRS. 
Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov
treba podať na úrade práce, sociálnych vecí
a  rodiny, určenom na organizovanie ná-
hradnej rodinnej starostlivosti, ktorý sídli
v krajskom meste. K žiadosti treba priložiť
vyplnený dotazník, ktorý vám poskytne prí-
slušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
správu o zdravotnom stave a doklad o ma-
jetkových pomeroch. Určený úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny rozhoduje o zapí-
saní na základe vašej žiadosti s priloženými
dokladmi, ako aj ďalších dokladov, ako od-
pis registra trestov, správa o bytových po-
meroch a  vyjadrenie obce o  spôsobe ži-
vota. Po zaevidovaní vašej žiadosti na
príslušnom určenom úrade práce, sociálnych
vecí a  rodiny ste povinní absolvovať prí-
pravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
pričom máte možnosť vybrať si subjekt,

ktorý prípravu uskutoční. Subjektom môže
byť úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny
alebo akreditovaný subjekt. Taktiež máte
právo vybrať si formu prípravy, a to indivi-
duálnu, skupinovú alebo kombinovanú.
Príprava je v  rozsahu najmenej 26 hodín.
Súčasťou prípravy je aj posúdenie vašej
spôsobilosti na vykonávanie náhradnej ro-
dinnej starostlivosti – osvojenie. Určený
úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny po
ukončení  prípravy na NRS aj na základe
spisovej dokumentácie, ktorá obsahuje
vyššie uvedené doklady, rozhodne o zapí-
saní do zoznamu žiadateľov. Predpokla-
dom zapísania do zoznamu žiadateľov je,
že ste ako fyzická osoba, ktorá má záujem
stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, boli
posúdená ako spôsobilá vykonávať ná-
hradnú rodinnú starostlivosť, čo zároveň
predpokladá, že ste neboli odsúdená pre
úmyselný trestný čin na viac ako 1 rok, ani
ste nepriznali vinu za niektorý z trestných
činov proti rodine a  mládeži, ľudskosti
a ľudskej dôstojnosti  a ďalšie trestné činy. 
V prípade manželov, ak by jeden z vás ne-
spĺňal niektorú z podmienok zapísania do
zoznamu žiadateľov, nemožno ani jed-
ného zapísať do tohto zoznamu. Po na-
dobudnutí právoplatnosti rozhodnutia,
ktorým boli manželia zapísaní do zoz-
namu žiadateľov, určený úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny sprostredkuje nad-
viazanie osobného vzťahu medzi
dieťaťom, ktoré je v prehľade detí a man-
želmi - žiadateľmi Po úspešných interak-
ciách medzi dieťaťom a žiadateľmi a od-
porúčaní na zverenie dieťaťa a realizáciu
náhradnej rodinnej starostlivosti je možné
podať návrh na osvojenie dieťaťa na prí-
slušný okresný súd.

Mám dvojročné dieťa a otec dieťaťa je
mimo Európskej únie. Otec neplatí vý-
živné na dieťa. Neviem, kam sa mám
obrátiť, aby som mohla výživné dostá-
vať. 

Akdoposiaľ nebolo súdom rozhod-
nuté o úprave rodičovských práv 

a povinností vo vzťahu k maloletému die-
ťaťu, treba, aby ste podali na príslušný
okresný súd v SR návrh na úpravu práv 
a povinností rodičov voči dieťaťu. V ná-
vrhu bude treba okrem iného uviesť, kto-
rému z rodičov navrhujete dieťa zveriť do
osobnej starostlivosti a v akej výške má byť
povinný rodič zaviazaný k plneniu vyživo-
vacej povinnosti. Výživné na dieťa môžete
žiadať vzhľadom na vek dieťaťa (2 roky) od
jeho narodenia v prípade, že si otec dieťaťa
neplnil vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu
už od narodenia dieťaťa. 
Za predpokladu, že žijete s dieťaťom v Slo-
venskej republike, príslušný na konanie vo
veci úpravy práv a povinností rodičov voči
deťom a určenia výživného je ten okresný
súd, v obvode ktorého má maloleté dieťa
svoje bydlisko.
Až na základe právoplatného a vykonateľ-
ného súdneho rozhodnutia, ktorým je ur-
čené výživné a za predpokladu, že otec die-
ťaťa si ani na základe súdneho rozhodnutia
nebude plniť vyživovaciu povinnosť,
možno pristúpiť k vymáhaniu výživného. 
V prípade vymáhania výživného zo zahra-
ničia sa treba obrátiť na Centrum pre me-
dzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
so sídlom v Bratislave.

JUDr. Marta Sebechlebská
odbor SPOD a PPS, sekcia SVR, Ústredie PSVR 
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Ciele projektu: 
Cieľom projektu je zabezpečiť inovatívne vzdelávanie zamest-
nancov v štátnej a  verejnej správe Ústredia a úradov práce 
a zamestnancov detských domovov s cieľom zvyšovania ich kval-
ity, efektivity a profesionality.

Špecifické ciele projektu:
skvalitnenie, obnovenie, rozšírenie profesijných zručností a kom-
petencií zamestnancov Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí
a  rodiny a  zamestnancov detských domov prostredníctvom
vzdelávania predovšetkým v oblasti sociálnych vecí a rodiny, na
získanie zručností a spôsobilostí v oblastiach soft skills, projek-
tového manažmentu, mediácie, PC zručností, supervízie v so-

ciálnej oblasti, legislatívy SR a jazykových zručností
zvýšenie kvality poskytovaných služieb zamestnancami Ústre-
dia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancami
detských domovov
podpora odborného rozvoja a  rastu zamestnancov detských
domovov
zmapovanie potrieb vzdelávania zamestnancov Ústredia 
a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancov detských
domov.

Cieľové skupiny: 
Zamestnanci Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
a zamestnanci detských domovov.

Aktivity projektu: 
vzdelávanie
stratégia - bude vypracovaná Stratégia rozvoja ľudských
zdrojov a  plánov vzdelávania zameraná na identifikáciu
a analýzu možností a potreby ďalšieho vzdelávania a rozvoja
zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamest-
nancov detských domovov
riadenie projektu
publicita a informovanosť.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

NÁRODNÝ PROJEKT XII-2
Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické 

prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov
Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Názov projektu: Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické 
prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj

Trvanie projektu: od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 415 907,63 eura 

Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 
812 67 Bratislava, www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk

Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické 
prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, 
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 8 208 362,06 eura 
Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 
812 67 Bratislava www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk

ÚSTREDIE A ÚRADY PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY IMPLEMENTUJÚ V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007 - 2013

Ciele projektu: 
Cieľom projektu je poskytovanie dôležitých informácií pre orgány re-
zortu práce, sociálnych vecí a rodiny a podnikateľské subjekty v SR na
znižovanie nezamestnanosti a vytvorenie systému na prognózovanie
celkových regionálnych potrieb trhu práce a taktiež systematické po-
skytovanie aktuálnych informácií pre účastníkov trhu práce v SR, pre
Štatistický úrad SR a Eurostat.

Špecifické ciele projektu:
Vypracovanie komplexnej metodológie a metodiky štatistického zis-
ťovania, prieskumu a  prognózovania (dotazník na získanie údajov
o vzniknutých, zaniknutých pracovných miestach a o kvalifikovaných
požiadavkách na obsadenie voľného miesta, vytvorenie prognostic-
kých modelov).
Vypracovanie metodiky štatistického zisťovania, prieskumov vznik-

nutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovania potrieb trhu
práce (prognostické modely), vrátane periodickej aktualizácie a rea-
lizácie zberu a vyhodnotenia údajov. 
Zabezpečenie kontinuálneho pokračovania štvrťročného štatistického
zisťovania o pracovných miestach u podnikateľov, vytvorenie kvalit-
nej celoslovenskej databázy pre ústredné i regionálne orgány štátnej
správy a pre skvalitňovanie podnikateľského prostredia v SR. 

Cieľové skupiny: 
Cieľovú skupinu tvoria podnikatelia a veľké podniky, štátni poskyto-
vatelia služieb zamestnanosti, neštátni poskytovatelia služieb za-
mestnanosti, zamestnanci verejných služieb zamestnanosti, zamest-
nanci neštátnych služieb zamestnanosti, samostatne zárobkovo činné
osoby atď. 
Nepriamymi užívateľmi výsledkov projektu sú:

uchádzači a záujemcovia o zamestnanie, klienti úradov práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v rámci SR 
zamestnávatelia využívajúci služby úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny v rámci SR
poradcovia pre voľbu povolaní, študenti stredných a vysokých škôl. 

Aktivity projektu: 
štatistické zisťovanie u podnikateľov
prieskum u významných zamestnávateľov
prognózovanie potrieb trhu práce
riadenie projektu
publicita a informovanosť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

NÁRODNÝ PROJEKT XIV-2
Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných 

miest a prognózovanie potrieb trhu práce
Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Názov projektu: Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest
a prognózovanie potrieb trhu práce

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj

Trvanie projektu: od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2012 
Výška nenávratného finančného príspevku: 230 509,16 eura

Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 
812 67 Bratislava, www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk

Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest
a prognózovanie potrieb trhu práce
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Ban-
skobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 3 005 745,88 eura 
Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 
812 67 Bratislava, www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk

ÚSTREDIE A ÚRADY PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY IMPLEMENTUJÚ V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007 - 2013
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Zamestnanosť a sociálna politika2425

poradňa výberové konania

KRAJ: TRENČIANSKY
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH 
VECÍ A RODINY V TRENČÍNE

Výber č.: 2009/15/15
Názov pozície: radca - odborník
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba do 31. 12. 2010
Počet voľných miest: 2 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti – oddelenie infor-
mačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné vykonávanie ucelených agend súvisiacich s in-
formačno-poradenskými a  sprostredkovateľskými službami – vedenie
kompletnej evidencie uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie informá-
cií o aktívnych opatreniach trhu práce a aktivačných programoch, o prístupe
k vzdelávaniu a príprave na trh práce, informácie o voľných pracovných mies-
tach a  možnostiach práce v  zahraničí, sprostredkovanie vhodného za-
mestnania, príprava rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy
Požiadavky na zamestnanca: 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné, vyššie odborné alebo
vysokoškolské I. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a  motivačné činitele, schopnosť a  vôľa učiť sa a  ďalej sa
vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť pracovať pod tla-
kom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štát-
nej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavného zákona č.
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zá-
kona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa.

Výber č.: 2009/16/15
Názov pozície: radca - odborník
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba do 31. 12. 2010
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Úsek služieb zamestnanosti, detašované pracovisko
Dubnica nad Váhom 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné vykonávanie ucelených agend a odborná príprava
rozhodnutí na prvom stupni správneho konania - komplexné a ucelené ve-
denie evidencie uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovanie vhodného za-
mestnania UoZ, výber UoZ do poradenských programov a projektov, posky-
tovanie základných informácií o aktívnych opatreniach trhu práce, o práve na
prístup k zamestnaniu, o možnostiach práce v zahraničí, vyhotovenie roz-
hodnutí o vyradení z evidencie, evidencia došlej a odosielanej pošty v rámci
pridelenej agendy, typovanie údajov do informačného systému UPSVR
Požiadavky na zamestnanca: 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné, vyššie odborné alebo
vysokoškolské I. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, pro-
fesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť pracovať pod tlakom,
adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štát-
nej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavného zákona 
č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa.

Výber č.: 2009/17/15
Názov pozície: samostatný radca – odborník 
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba do 31. 12. 2010
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti – oddelenie služieb
zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: realizácia odborných poradenských služieb so zameraním
na riešenie problémov spojených s  pracovným uplatnením uchádzačov
o zamestnanie (UoZ), realizácia individuálnych akčných plánov, zabezpe-
čovanie individuálneho poradenstva zahŕňajúceho komplexné zhodnote-
nie osobnostných a odborných predpokladov UoZ, zabezpečovanie skupi-
nového poradenstva na prekonanie bariér pracovného uplatnenia,
zabezpečovanie aktivít pri realizovaní regionálnych a nadregionálnych pro-
jektov zameraných na realizáciu odborných poradenských služieb. Zabez-
pečenie vyplatenia finančných prostriedkov súvisiacich s  realizáciou od-
borných poradenských služieb.

Čo je individuálny účet poistenca
a ako sa naň možno dostať elektro-
nickou formou? Na čo slúži GRID
karta?

V
zmysle zákona č. 461/2003 Z. z.

o sociálnom poistení v znení zá-
kona č. 555/2007 Z. z. vedie So-

ciálna poisťovňa podľa § 226 individu-
álny účet poistenca. Sociálna poisťovňa
dňom 1. júla 2008 umožnila občanovi
prístup na jeho individuálny účet pois-
tenca elektronicky prostredníctvom pri-
delenej prístupovej karty – tzv. GRID
KARTY. 
Účelom takejto informácie o  jednotli-
vých zmenách na individuálnom účte je
získanie prehľadu o  údajoch ohľadne
nemocenského poistenia, dôchodko-
vého poistenia a poistenia v nezames-
tnanosti. 
Uvedené informácie môže klient získať
bezplatne písomne alebo elektronicky
prostredníctvom internetovej stránky
Sociálnej poisťovne. 
V prípade, že má klient záujem získavať
informácie elektronickou formou, môže
tak urobiť, iba ak má pridelenú prístu-
povú – grid kartu. Karta obsahuje indi-
viduálne neopakovateľné identifikačné
kódy, ktorých postupným zadávaním –
vo forme odpovedí na otázky kladené
operátorom resp. operačným progra-
mom – klient získa prístup k  informá-
ciám výlučne na jeho osobnom konte.
Ak záujemca informácie (kódy) z osob-
nej grid karty nemá, resp. odpovie na
niektorú z otázok nesprávne, bude mu
prístup zamietnutý.
Na získanie grid karty treba, aby klient
osobne navštívil príslušnú Sociálnu po-
isťovňu podľa miesta trvalého bydliska.
Po overení totožnosti na základe jeho
občianskeho preukazu a  zaevidovaní
potrebných identifikačných údajov fy-
zickej osoby sa poistencovi pridelí prí-
stupová karta. Je potrebné upozorniť,
že Sociálna poisťovňa v  prípade sprí-
stupnenia uvedenej služby kladie dôraz
na bezpečnosť systému v  súvislosti
s ochranou osobných údajov poistenca.
Po získaní prístupovej karty sa klient –
poistenec prihlási cez internetovú
stránku Sociálnej poisťovne www.soc-
poist.sk na individuálny účet poistenca.
Klientovi je k dispozícii príručka použí-

vateľa, ktorá obsahuje podrobný po-
stup, ako sa prihlásiť, služba – informá-
cia o  zmenách stavu individuálneho
účtu poistenca, ako aj odhlásenie sa zo
systému IUP.
Klientom, ktorí nemajú prístup na in-
ternet, Sociálna poisťovňa bezplatne
poskytne výpis z  individuálneho účtu
poistenca na základe jeho písomnej žia-
dosti (listom alebo e-mailom) zaslanej
na Sociálnu poisťovňu – ústredie, Ul.
29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava,
alebo na ktorúkoľvek pobočku Sociál-
nej poisťovne. Ide o  neformálnu žia-
dosť, v ktorej musí byť uvedené meno
a priezvisko poistenca, rodné číslo a ad-
resa poistenca, ktorá slúži na doručenie
požadovanej písomnosti. O  výpis
možno žiadať Sociálnu poisťovňu vý-
lučne len raz ročne. SP je povinná zaslať
výpis v lehote 60 dní.
V  prípade, že občan zistí nezrovnalosti
v priebehu jeho poistenia na individuál-
nom účte, môže požiadať o reklamáciu
vecného charakteru t.j. opravu alebo do-
plnenie údajov. Vtedy je najlepšie obrátiť
sa na príslušnú pobočku. Ak má k dispozí-
cii doklady, na základe ktorých je možné
uskutočniť opravu, treba kópie doložiť
k žiadosti o reklamáciu.
Informácia o zmenách stavu individu-
álneho účtu poistenca má informatívny
charakter a  nie je dokladom, ktorý
treba prikladať k žiadosti o ktorúkoľvek
sociálnu dávku alebo dávku z  poiste-
nia. 

Mgr. Zuzana Zrubcová

INFORMÁCIE ZO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
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Požiadavky na zamestnanca: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské I. alebo II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, pro-
fesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť pracovať pod tlakom,
adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štát-
nej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavného zákona 
č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa.

Výber č.: 2009/18/15
Názov pozície: samostatný radca – odborník 
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba do 31. 12. 2010
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 odborné spracúvanie rozhodnutí o  dávke 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke. Samostatné ucelené odborné činnosti
na oddelení pomoci v hmotnej núdzi, vrátane poradenstva a výkonu terénnej
sociálnej práce. 
Požiadavky na zamestnanca: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské I. alebo II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, pro-
fesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať,
vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, adap-
tabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 599/2003 Z. z. o po-
moci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov, zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom, zákona
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení ne-
skorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení ne-
skorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa.

Kontakt na poskytnutie informácií pre výber č.: 2009/15/15, výber
č.: 2009/15/16, výber č.: 2009/17/15 a výber č.: 2009/18/15:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Janka Bútorová
Telefón: 032/2440120
Fax: 032/6400233
E-mail: janka.butorova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny, 
M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín

KRAJ: NITRIANSKY
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY V LEVICIACH

Výber č.: 2010/3/17
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, oddelenie informač-
ných a a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a samostatné
ucelené odborné činnosti na oddelení informačných a sprostredkovateľských
služieb. 
Požiadavky na zamestnanca: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus No-
tes, Internet, Microsoft PowerPoint
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesio-
nalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vy-
rovnaná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť
pracovať pod tlakom, adaptabilita a  flexibilita, schopnosť tímovej spolu-
práce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: 
Zákon č. 5/2004 Z. z. zo 4. decembra 2003 o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 44/2004 Z. z. Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niek-

torých zákonov, Vyhláška č. 31/2004 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, znalosť Ústavy SR, základné
poznatky o EÚ, znalosť zákonov č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 
Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb za-
mestnanosti a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov, č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Výber č.: 2010/4/17
Názov pozície: 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. Samostatná odborná činnosť na oddelení pomoci v hmotnej núdzi 
Požiadavky na zamestnanca: 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie, vyššie od-
borné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus No-
tes, internet, Microsoft PowerPoint
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, pro-
fesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať,
vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schop-
nosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spo-
lupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, základné poznatky
o EÚ, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v  oblasti sociálnych vecí, rodiny a  služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov, č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 201/2008 o náhradnom výživ-
nom, č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Výber č.: 2010/5/17
Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových
činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné ucelené činnosti na oddelení posud-
kových činností 
Požiadavky na zamestnanca: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus No-
tes, internet, 
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, pro-
fesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať,
vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schop-
nosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spo-
lupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov č. 400/2009 Z. z. o štát-
nej službe a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších
predpisov, č. 447/2008 o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdra-
votného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 448/2008
zákon o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 445/1991 o živ-
nostenskom podnikaní, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Výber č.: 2010/6/17
Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 (0,5 úväzok)
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových
činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné ucelené činnosti na oddelení posud-
kových činností 
Požiadavky na zamestnanca: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus No-
tes, internet, 
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, pro-
fesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať,
vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schop-
nosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spo-
lupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov č. 400/2009 Z. z.

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov, č. 447/2008 o peňažných príspevkov na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, č. 448/2008 zákon o sociálnych službách a o zmene doplnení zá-
kona č. 445/1991 o živnostenskom podnikaní, č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní.

VK č.: 2010/7/17
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie peňažných
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatná odborná činnosť. Odborná príprava rozhodnutí
na koordinovanie a  usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej
správy. 
Požiadavky na zamestnanca: 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie
odborné vzdelanie 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus No-
tes, internet, Microsoft PowerPoint
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, pro-
fesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať,
vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schop-
nosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spo-
lupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: 
Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a doplnení zákona zákon č. 447/2008
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení neskorších predpisov, znalosť Ústavy SR, základné po-
znatky o EÚ, znalosť zákonov č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o or-
gánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov.

Kontakt na poskytnutie informácií pre výber č.: 2010/3/17, výber č.:
2010/4/17, výber č.: 2010/5/17, výber č.: 2010/6/17 a VK č.:
2010/7/17: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Terézia Kováčová
Telefón: 036 2440 120
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk 
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach,
Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice 

Požadované doklady na prihlásenie 
sa do výberu a výberového konania:

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

Poznámka:
Pri prihlásení sa do výberu resp. výberového konania na viac pozícií  sa vyžaduje
predloženie požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne. Na obálku a v žia-
dosti treba uviesť číslo výberu alebo VK.

Žiadosť o zaradenie do výberu resp. výberového konania pošlite do 22. 2. 2010
na adresu služobného úradu, ktorý je uvedený v texte inzerátu. 
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Žiadosť o zaradenie výberu možno podať písomne alebo elektronickými 
prostriedkami. Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je 
povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočne-
nia výberu. Do výberu budú zaradení len tí uchádzači, ktorí predložia všetky 
požadované doklady.
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fotoobjektívom

V priestoroch Kongresovej sály Mestského divadla v Levoči sa prvý novembrový štvrtok uskutočnila Burza
práce a informácií, ktorú zorganizoval ÚPSVR v Poprade, detašované pracovisko v Levoči, v spolupráci
s mestom Levoča a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Levoči. 

Burzy práce a informácií v Levoči a Poprade

P
onuku prezentovať sa na Burze práce
a informácií prijali traja zamestnávatelia,
6 agentúr dočasného zamestnávania

a 22 stredných škôl z blízkeho okolia. Zúčast-
není uchádzači o  zamestnanie, záujemcovia 
o zamestnanie a ostatní klienti si mohli vybrať
z  ponuky 296 voľných pracovných miest. Aj
napriek tomu, že prevažná časť ponuky pra-
covných miest smerovala  mimo levočského
regiónu alebo do zahraničia, 97 klientov sa za-
radilo do užšieho výberu, čo pri nízkom za-
mestnávateľskom potenciáli v tomto regióne
možno považovať za úspech a pozitívny krok
smerom k zvyšovaniu zamestnanosti.
Okrem UoZ a ZoZ sme na burzu pozvali aj žia-
kov posledných ročníkov základných škôl, pre
ktorých boli pripravené prezentácie stredných
škôl v snahe pomôcť im pri výbere budúceho
povolania. 
Podobné, v poradí tretie podujatie – Burzu in-
formácií - pripravil 12. novembra 2009 po-
pradský ÚPSVR v  spolupráci 
s Centrom pedagogicko-psycholo-
gického poradenstva a prevencie
v  Poprade, mestom Poprad a  Zá-
bavno-obchodným centrom MAX.
Hlavnou myšlienkou akcie bolo zo-
súladiť dopyt zamestnávateľov
s ponukou pracovnej sily. Viac ako
tisíc žiakov deviatych ročníkov zá-

kladných škôl okresu Poprad bude aj v  roku
2010 stáť pred dôležitým životným krokom –
rozhodnúť sa, kam po skončení ZŠ. A  práve
burza informácií im mala poskytnúť prehľad
v  ponuke študijných odborov jednotlivých
stredných škôl a pomôcť tak pri výbere budú-
ceho povolania. Študenti stredných škôl mali
možnosť prezentovať svoje majstrovstvo 
v praktických ukážkach (tvorenie účesov, nech-
tový dizajn, príprava pochúťok studenej ku-
chyne, miešaných nápojov) a  nechýbali ani
umelecké zručnosti kováčov, stolárov, ktoré
boli porovnateľné s umením skutočných maj-
strov. Tridsaťjeden stredných škôl (o osem viac
než minulý rok) z okresov Poprad, Levoča, Kež-
marok, Spišská Nová Ves, Liptovský Hrádok,
Prešov a Košice prišlo odprezentovať žiakom
svoje študijné a  učebné odbory. Na lepšiu
orientáciu žiakov, ich rodičov a pedagógov po-
slúžili odborné informácie zamestnancov
úradu PSVR o  nástrojoch aktívnych opatrení
na trhu práce, o možnostiach štúdia, životných
a  pracovných podmienkach
v zahraničí, o situácii na regio-
nálnom trhu práce a pod.
Súčasťou burzy informácií bolo
aj stretnutie partnerov na trhu
práce Za okrúhlym stolom,
z  ktorého vzišlo niekoľko ná-
metov: napríklad potreba vy-
pracovávať vízie – stratégie škôl

so zreteľom na budúci vývoj a  potreby trhu
práce, prehodnocovať diferenciácie a štruktúry
učebných odborov na jednotlivých školách
a prispôsobovať sa trhu práce so zreteľom na
regionálny trh práce.
Novinkou tejto burzy informácií, ktorú ocenili aj
návštevníci, boli atraktívne priestory Zábavno-
obchodného centra MAX, čo z hľadiska prie-
storových podmienok umožnilo prezentovať sa
väčšiemu počtu škôl. Návštevníci si z  týchto
akcií odniesli množstvo informácií i návodov,
ako sa uplatniť na trhu práce, tiež cenné rady na
správne rozhodovanie sa o ďalšom štúdiu. Po-
dujatie sprevádzal pestrý a zaujímavý kultúrny
program pripravený žiakmi
ZŠ a  škôlkarmi. Pred-
viedli svoje školské
zručnosti i  výsledky
mimoškolskej záujmo-
vej činnosti. 

Mgr. Zuzana Hopjaková, kancelá-
ria riaditeľa ÚPSVR v Poprade
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac december

Poradie okresov

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

SLOVENSKO 12,66 12,40 

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

Bratislavský kraj 4,36 4,31 

Trnavský kraj 8,37 8,06 

Trenčiansky kraj 10,13 9,88 

Žilinský kraj 10,89 10,62 

Nitriansky kraj 11,72 11,26 

Košický kraj 17,30 17,01 

Prešovský kraj 18,29 18,10 

Banskobystrický kraj 19,19 18,92 

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena 
poradia

1 Bratislava I 2,71 2,74 
2 Bratislava IV 3,39 3,38 
3 Bratislava III 3,39 3,39 
4 Bratislava V 3,84 3,78 
5 Bratislava II 4,00 3,91 
6 Senec 5,05 4,96 
7 Pezinok 5,68 5,52 
8 Galanta 6,16 5,79 
9 Trnava 6,24 6,11 

10 Trenčín 7,12 7,05 
11 Žilina 7,38 7,16 
12 Hlohovec 7,65 7,20 
13 Nitra 7,71 7,24 
14 Piešťany 7,80 7,59 
15 Košice IV 7,82 7,76 
16 Malacky 8,02 8,04 
17 Košice I 8,09 8,24 2
18 Púchov 8,42 8,12 -1
19 Banská Bystrica 8,43 8,17 -1
20 Ilava 8,89 8,68 
21 Košice III 9,22 9,12 1
22 Dunajská Streda 9,29 8,97 -1
23 Zvolen 9,39 9,25 
24 Nové Mesto nad Váhom 9,62 9,76 2
25 Bánovce nad Bebravou 9,71 9,59 
26 Šaľa 9,79 9,44 -2
27 Košice II 9,87 9,98 
28 Martin 10,12 10,26 
29 Poprad 10,84 10,92 4
30 Liptovský Mikuláš 11,07 11,13 5
31 Čadca 11,12 10,77 -1
32 Ružomberok 11,12 10,87 -1
33 Prievidza 11,16 10,68 -4
34 Topoľčany 11,32 10,89 -2
35 Zlaté Moravce 11,52 11,51 1
36 Skalica 11,55 11,05 -2
37 Turčianske Teplice 11,89 11,87 
38 Myjava 12,70 12,31 1
39 Nové Zámky 12,71 11,95 -1

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena 
poradia

40 Partizánske 12,75 12,34 
41 Stará Ľubovňa 12,92 12,53 
42 Senica 12,99 12,59 
43 Tvrdošín 13,20 12,67 
44 Námestovo 13,39 12,91 
45 Kysucké Nové Mesto 13,42 13,25 1
46 Považská Bystrica 13,55 13,21 -1
47 Dolný Kubín 14,58 13,85 
48 Levice 14,62 14,12 
49 Žiar nad Hronom 14,63 14,40 1
50 Komárno 15,05 14,76 1
51 Bytča 15,82 14,35 -2
52 Humenné 16,12 16,35 3
53 Spišská Nová Ves 16,14 15,38 -1
54 Prešov 16,26 15,90 -1
55 Levoča 16,91 16,79 1
56 Banská Štiavnica 16,92 16,26 -2
57 Stropkov 17,93 17,89 1
58 Michalovce 18,32 17,80 -1
59 Brezno 18,36 18,18 
60 Detva 20,63 20,27 1
61 Sobrance 20,66 19,75 -1
62 Vranov nad Topľou 21,37 21,00 2
63 Žarnovica 21,45 20,54 -1
64 Košice - okolie 21,71 21,42 1
65 Svidník 21,75 21,49 2
66 Medzilaborce 21,76 20,55 -3
67 Gelnica 21,94 21,89 2
68 Bardejov 22,00 21,73 
69 Snina 22,31 23,05 2
70 Krupina 22,43 21,46 -4
71 Lučenec 23,29 23,48 1
72 Poltár 23,59 22,60 -2
73 Veľký Krtíš 23,69 23,58 
74 Trebišov 25,24 25,01 1
75 Sabinov 25,40 24,96 -1
76 Kežmarok 25,68 25,28 
77 Rožňava 27,75 27,21 
78 Revúca 30,05 29,99 
79 Rimavská Sobota 33,29 32,91 

Slovensko celkovo

Poradie krajov

*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.
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