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Nové úrady práce majú 
za sebou rok náročnej 
práce. Ako generálny 
riaditeľ tejto inštitúcie 
môžem povedať, že to 
bol rok, ktorý priniesol 
zvrat v celkovom sys-
téme služieb zamest-
nanosti a v oblasti so-

ciálnej politiky. Nadviazal na reformy, ktoré   
táto vláda naštartovala a úrady práce prešli 
zásadnými zmenami. Chcel by som zdôrazniť, 
že zmeny nastali najmä v myslení našich 
zamestnancov. Práve oni si preto zaslúžia 
veľké poďakovanie za to, čo urobili v podo-
be služby pre iných. Za uplynulý rok som 
si všimol, že sa výrazne zmenil pohľad ne-
zamestnaných na mnohé, čo súvisí práve 
s reformami v sociálnej politike. 
 Mnohí vrátane opozície nevedia pochopiť, 
že za jediný rok došlo k výraznému pokle-
su nezamestnanosti. Kým na začiatku toh-
to roka úrady práce evidovali takmer 470 
tisíc nezamestnaných, v súčasnosti je to 370 
tisíc. Je to závratné číslo? To nech posúdia 
historici 
 Samozrejme, nie všetci, čo odišli zo sys-
tému, sú v pracovnom pomere, ale čo je pod-
statné, uvedomili si, že musia za seba niesť 
zodpovednosť a vlastnou aktivitou sa začať 
starať  sami o seba – a to je filozofia a pod-
statná časť sociálnej reformy. Nezamestnaný 
pochopil, že nemá význam nečinne zotrvávať 
v evidencii úradov práce, a oveľa viac začal 
využívať pomoc ponúkanú v podobe nástro-
jov aktívnej politiky trhu práce. 
 Keď sa ma pred rokom na tlačovej be-
sede novinári opýtali, na akú úroveň ch-
cem znížiť evidovanú mieru nezamestnanos-
ti, povedal som im, že mojím cieľom je 12 % 
na konci volebného obdobia. Vzápätí som si 
uvedomil, že som to možno trocha prehnal. 
Ukazuje sa, že nie – veď dnes je disponibil-
ná miera nezamestnanosti 12, 54 %. Ďalšie 
znižovanie nezamestnanosti bude odteraz 
ťažšie a ťažšie. Čo nás však mrzí, je veľká 
disparita medzi regiónmi v miere nezamest-
nanosti. Priaznivé však je, že aj na východe 
krajiny sa začína znižovať, hoci tam je stále 
najvyššia. Moja vízia do najbližšej budúcnos-
ti je jednoznačná: sústrediť sa na riešenie 
nezamestnanosti najmä v problémových 
regiónoch. 
 V priebehu tohto roka nastali zmeny vo 
financovaní inštitútu verejnoprospešných
prác. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, 
keď zhltol minimálne miliardu korún výlučne 

z rozpočtu štátu, tak teraz po vstupe SR do 
EÚ sa na tento účel vynakladá zanedbateľná 
suma približne 20 % z celkových nákladov, 
pričom ťažiskom sú prostriedky z ESF. Vďaka 
týmto prostriedkom bolo možné zaktivizovať 
100 tisíc ľudí, čo nedokázal ani jeden štát. Ako 
jeden z prvých rezortov rámci vstupujúcich 
krajín sme sa tak dostali do systému, ktorý 
čerpá prostriedky alokované v sume mini-
málne 2 miliardy slovenských korún a tak-
mer miliarda z nich je prerozdeľovaná v sys-
téme služieb zamestnanosti na jednotlivé 
národné projekty. Tu sa môžeme pochváliť, 
lebo doposiaľ ani jeden náš rezort, a ani 
v okolitých krajinách tieto prostriedky zatiaľ 
nečerpá. 
 Z národných projektov, ktoré sme doposiaľ 
vypísali, veľmi dobré výsledky prináša Príspe-
vok na samostatnú zárobkovú činnosť, teda 
zakladanie vlastných podnikov, samozamest-
nanie. Je to jeden z najväčších projektov - od 
začiatku tohto roka si založilo vlastnú firmu
5 500 nezamestnaných. Ak by každý z nich 
zamestnal len jedného človeka, tak prácu zís-
ka 10 –11 tisíc ľudí. Čo sa týka  absolventskej  
praxe, každý sa čuduje, že – v novembri sme 
na úradoch práce nemali absolventov. Je to 
náš druhý úspešný národný projekt, v pod-
state išlo o to, že sme zachytili vlnu absolven-
tov. 
 Napriek tomu, že je zimné obdobie, národ-
ný projekt Vzdelávanie a príprava nezamest-
naných pre trh práce beží naplno, zaradili 
sme doň 13 500 osôb, čo ukazuje, že o ten-
to nástroj majú ľudia veľký záujem. Prioritou 
pre nadchádzajúce obdobie je pripravovať 
zamestnancov pre investorské akcie roz-
biehajúce sa na Slovensku. Do vzdelávania 
a prípravy pre trh práce je nevyhnutné zapájať 
aj kategóriu dlhodobo nezamestnaných, aby 
nedošlo k situácii, že firma bude v záhrade,
ale ľudia v nej nebudú vedieť pracovať. 
 Máme za sebou práve rok, či bol úspešný 
alebo neúspešný, musia vyhodnotiť naši 
klienti a zamestnávatelia. Chcel by som sa na 
záver roka poďakovať – zamestnancom ktorí  
si museli zvykať na nový náročný systém 
služieb zamestnanosti, zamestnávateľom, 
bez ktorých by úrady práce neboli potrebné, 
ale najmä tým našim klientom, ktorí pocho-
pili motivačnú filozofiu novej sociálnej poli-
tiky a začali sa správať aktívnejšie, teda 
zodpovednejšie k sebe samému.

RUDOLF SOKOL
generálny riaditeľ 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Služby zamestnanosti 
bližšie ku klientovi
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 Oprávnenou osobou je dieťa, ktorému bolo 
priznané výživné právoplatným rozhodnutím 
súdu alebo súdom schválenou dohodou, 
povinnou osobou je rodič dieťaťa alebo iná 
fyzická osoba, ktorej bola právoplatným 
rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou 
dohodou uložená povinnosť platiť výživné  
dieťaťu, žiadateľ je rodič, oprávnená osoba, 
iná fyzická osoba alebo právnická osoba, 
ktorej má povinná osoba podľa právoplatného 
rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej 
dohody platiť výživné pre oprávnenú osobu.

•  neplatenie výživného v plnej výške 
povinnou osobou v lehote a spôsobom 
podľa právoplatného rozhodnutia alebo 
schválenej dohody súdom najmenej 
za tri po sebe nasledujúce mesiace 
a platenie nemožno zabezpečiť výkonom 
rozhodnutia,

•  riadne plnenie povinnej školskej dochá-
dzky oprávnenou osobou,

•  trvalý pobyt oprávnenej osoby na území 
Slovenskej republiky.

 Žiadateľ si môže uplatniť nárok na 
náhradné výživné podaním písomnej žiadosti 
o náhradné výživné.

 Na konanie a rozhodovanie o náhradnom 
výživnom je príslušný úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny podľa trvalého pobytu oprávne-
nej osoby.
 K vyplnenej žiadosti je potrebné doložiť 
tieto prílohy:
 a) právoplatné rozhodnutie súdu alebo 
súdom schválenú dohodu, ktorým bola 
povinnej osobe určená povinnosť platiť 
oprávnenej osobe  výživné, alebo osvedčenú 
kópiu rozhodnutia alebo dohody (žiadateľ 
prinesie originál právoplatného rozhodnutia 
alebo dohody s jeho fotokópiou, ktorú overí 
pracovník pri vydávaní žiadosti),

 b) potvrdenie príslušného súdu, že žiadateľ 
sa návrhom výkonu rozhodnutia najmenej tri 
mesiace domáhal platenia výživného,  
 c) potvrdenie školy o tom, že si oprávnená 
osoba riadne plní povinnú školskú dochádzku, 
alebo potvrdenie zariadenia, v ktorom sa 
oprávnená osoba pripravuje na budúce 
povolanie, o tom, že sa oprávnená osoba 
riadne pripravuje na budúce povolanie, 
 d) potvrdenie o príjme žiadateľa a fyzických 
osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú. 

•  náhradné výživné sa poskytne vo výške 
určenej právoplatným rozhodnutím súdu 
alebo vo výške súdom schválenej dohody,

•  maximálna výška náhradného výživného 
je vo výške 1,2-násobku sumy životného 

minima pre nezaopatrené dieťa určené 
osobitným predpisom t. j. 2 496 Sk,

•  ak je vyživovacia povinnosť plnená 
čiastočne, výživné sa poskytne vo výške 
nezaplateného výživného, 

•  poskytuje sa mesačne pozadu, od prvého 
dňa v mesiaci, v ktorom bola žiadosť 
podaná,

•  náhradné výživné sa poskytne za celý 
kalendárny mesiac,

•  náhradné výživné sa poskytne, len ak 
príjmy žiadateľa a fyzických osôb, ktorých    
príjmy sa posudzujú spoločne (zákon 
o životnom minime) nie je vyšší ako  
2,2-násobok sumy životného minima 
žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy 
sa spoločne posudzujú. Do úhrnu príjmov 
sa nezapočítava príjem povinnej osoby. 

 Z uvedených podmienok nároku na 
náhradné výživné je zrejmé, že nie je určené 
každému rodičovi, ktorý má dieťa zverené. 
Základnou podmienkou je určitá „objektívna 
neschopnosť“ žiadateľa domôcť sa výživného 
existujúcimi prostriedkami, ako je napríklad 
výkon rozhodnutia. Až v takýchto špecifických 
prípadoch preberá na seba štát ťarchu 
platenia výživného na nevyhnutne dlhý čas 
a v obmedzenej výške. Úrady práce, sociálnych 
vecí a rodiny poskytujú rodičom a iným 
osobám, ktorým je dieťa zverené do výchovy, 
poradenstvo aj v situáciách,  keď z rôznych 
dôvodov nie je dieťa zabezpečené výživným od 
jedného, či dokonca oboch rodičov. Môžu to 
byť prípady, keď výživné vôbec nebolo určené, 
dieťa nemá v rodnom liste určeného otca,  
ale aj problematika výkonu súdnych 
rozhodnutí, či trestných oznámení pre 
podozrenie zo zanedbávania povinnej výživy. 

 Vzhľadom na rozsiahlosť uvedenej 
problematiky odporúčame, aby rodičia ešte 
pred podaním žiadosti o náhradné výživné 
osobne navštívili príslušný úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho 
trvalého bydliska, kde im bude poskytnuté 
poradenstvo s cieľom spoločne nájsť čo 
možno najefektívnejšu formu riešenia 
problematiky neplnenia výživného pre dieťa 
zo strany povinnej osoby.

JUDr. EVA SPITZEROVÁ
riaditeľka Odboru pomoci v hmotnej núdzi

Mgr. PETER SZABO
riaditeľ Odboru sociálnoprávnej

ochrany detí a rodiny
ÚSTREDIE PSVR

Ilustračné foto: JÁN KUCHTA

Náhradné výživné po novom
Ide o pomoc deťom, ak je ohrozený ich zdravý vývin

Podmienky nároku na 
náhradné  výživné:

Výška náhradného výživného

 Právne vzťahy pr i  poskytovaní 
náhradného výživného pre dieťa, konanie o 
náhradnom výživnom a konanie o uplatnení 
náhrady za poskytnuté náhradné výživné 
upravuje zákon č. 452/2004 o náhradnom 
výživnom v znení neskorších predpisov, 
ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Hlavným cieľom poskytovania náhradného 
výživného je pomoc deťom, keď v dôsledku 
neplnenia vyživovacej povinnosti zo strany 
rodičov je ohrozený ich zdravý vývin. 
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Postihy za nelegálnu prácu 
a nelegálne zamestnávanie        
Pokuta pracujúcemu 10 tisíc, zamestnávateľovi až milión korún

 je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická 
osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú 
osobu, ktorá je podnikateľom a:
•  nemá s právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou, ktorá je podnikateľom, založený 
pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka 
práce,

•  je cudzincom a nemá povolenie na pre-
chodný pobyt na účely zamestnania a po-
volenie na zamestnanie,

•  je uchádzačom o zamestnanie a nesplní 
oznamovaciu povinnosť.

 je zamestnávanie právnickou osobou ale-
bo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, 
ak využíva závislú prácu:
•  fyzickej osoby a nemá s ňou založený pra-

covnoprávny vzťah,
•  fyzickej osoby, má s ňou založený pra-

covnoprávny vzťah a nespĺňa oznamo-
vaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni,

•  cudzinca, ktorý nemá povolenie na pre-
chodný pobyt na účely zamestnania 
a povolenie na zamestnanie a ak medzi-
národná zmluva, ktorou je SR viazaná, 
neustanovuje inak,

•  za nelegálne zamestnávanie sa považuje 
aj sprostredkovanie zamestnania spô-
sobom, ktorý nie je v súlade so zákonom 
o službách zamestnanosti.

 Motívy, ktoré vedú niektorých občanov 
k nelegálnej práci, sú spravidla maximali-
zácia nezdaneného príjmu, minimalizácia 
výdavkov, vyhýbanie sa formalitám. Dôvody 
a motívy nelegálneho zamestnávania treba 
vidieť tak na strane zamestnávateľa, ako 
aj na strane zamestnanca – fyzickej osoby.  

Zamestnávateľa vedie k nelegálnemu za- 
mestnávaniu nízka cena práce, čo mu 
umožňuje znižovať celkové náklady a násled-
ne cenovo zvýhodniť výstupy predmetu svojej 
činnosti – tovary a služby. Okrem ceny práce 
znižuje celkové náklady aj neplnenie daňovej 
a odvodovej povinnosti za svojich zamestnan-
cov, ktorých zamestnáva načierno.

 Zamestnávateľ môže veľmi pružne 
a operatívne regulovať počet svojich zamest-
nancov v závislosti od výrobných, sezónnych 
a odbytových parametrov. Môže veľmi pružne 
regulovať pracovný čas zamestnancov, 
prikazovať im prácu nadčas, prácu v noci 
aj vo sviatok.  

 Ďalším motívom môže byť neformálnosť, 
t. j. pomerne jednoduchý spôsob začatia 
a skončenia pracovného pomeru, minima-
lizácia administratívnych úkonov, ako sú  
napr. vedenie účtovníctva,  prihlasovanie 

zamestnancov do poisťovní, odvádzanie pred-
davkov na dane a odvody.
 Motívom pre zamestnanca pracovať 
načierno môže byť najmä poberanie podpory 
v nezamestnanosti, či dávok sociálnej pomoci 
spolu so mzdou, resp. poberanie vyššej mzdy 
v dôsledku neodvádzania daní a odvodov. 

 Sklon k výkonu nelegálnej práce pramení 
hlavne z vnútornej motivácie niektorých 
skupín občanov, najčastejšie dlhodobo ne-
zamestnaných, ktorí sa vyhýbajú pravidel-
ným formám pracovnej činnosti s trvalým 
pracovným pomerom, aj keď majú takúto 
možnosť zamestnať sa. Uvedené naznačuje, 
že v rámci nezamestnanosti sa sformoval 
segment pracovných síl, ochotný vstúpiť 
do pracovného pomeru, ale za iných než 
štandardných podmienok (napr. pracovať 
v atypických pracovných podmienkach, 
v sezónnych a nárazových prácach, pracovať 
na kratší ako týždenný pracovný čas), avšak  
pri zachovaní legálnosti pracovného 
pomeru, ale v súčasnej realite vývoja trhu 
práce sú nútení pristúpiť na podmienky 
zamestnávateľa, ktorý nemá záujem ich 
zamestnávať legálne.
 Výskyt nelegálnej práce v jednotlivých 
odvetviach hospodárstva je rôzny. Najčastejší 
je v odvetviach s vysokým podielom manuál-

 Nelegálna práca a  nelegálne zamestnávanie sú sprievodným javom nezamestnanosti. 
Pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom  a fyzickou osobou nemá v takomto prípade 
formu písomnej pracovnej zmluvy ani písomnej dohody. Cudzincom, ktorí prichádzajú na 
naše územie, chýba povolenie na prechodný pobyt a povolenie na zamestnanie, čím je 
výkon takejto pracovnej činnosti utajený.   

Nelegálna práca

Nelegálne zamestnávanie

Dôvody a motívy
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nej práce, sezónnej práce, nárazovej práce 
a v odvetviach s vysokým zastúpením 
súkromného sektora. Medzi odvetvia 
s najvyšším podielom nelegálneho zamest-
návania patrí obchod a služby, stavebníctvo, 
poľnohospodárstvo a  lesné hospodárstvo. 
V štátnych podnikoch, rozpočtových a príspev-
kových organizáciách sa nelegálne zamest-
návanie takmer nevyskytuje.

 Výskyt nelegálnej práce determinujú 
hlavne faktory z  ekonomickej, sociálnej 
a legislatívnej oblasti:

• v ekonomickej oblasti je to celková eko-
nomická klíma pre rozvoj podnikateľských ak-
tivít a rast zamestnanosti, úroveň daňového 
a  odvodového zaťaženia podnikateľských 
subjektov, úroveň hospodárskeho rozvoja 
daného regiónu, nerovnováha medzi do-
pytom a ponukou práce v rámci lokálneho 
trhu práce (úroveň nezamestnanosti), pomer 
medzi základnými príjmovými veličinami (mi-
nimálnou mzdou, priemernou mzdou, pod-
porou v nezamestnanosti a dávkou sociálnej 
pomoci);

• v sociálnej oblasti je to vzťah spoločen-
ských noriem a tradícií k prejavom nelegál-
nej práce, nízky stupeň právneho vedomia 
obyvateľstva;

• v legislatívnej oblasti je to súčasný právny 
stav v oblasti kontroly a postihov nelegálnej 
práce. Poznatky z kontrolnej činnosti po-
tvrdzujú, že rozhodujúci význam z hľadiska 
zefektívnenia kontroly a odhaľovania nelegál-
nej práce má predovšetkým legislatívne pro-
stredie. Významnejšiu zmenu preto možno 
očakávať od schválenia zákona o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní. 

 Návrh zákona o nelegálnej práci a nelegál-
nom zamestnávaní a o zmene a doplnení nie-
ktorých predpisov,  ktorý ako iniciatívny návrh 
vypracovalo MPSVR SR, schválila legislatívna 
rada vlády SR v novembri 2004. Následne 
bol vládny návrh zákona o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní  predložený do 
NR SR. 
Po jeho schválení v parlamente SR by mal 
nadobudnúť účinnosť (predpokladá sa od 
marca 2005). 

 Účelom návrhu zákona je vymedziť 
a definovať pojem nelegálna práca 
a nelegálne zamestnávanie, ustanoviť zákaz 
ich vykonávania, zabezpečiť výkon efek-
tívnej kontroly a ustanoviť postih v prípade 
porušenia zákazu vykonávania nelegálnej 

práce a nelegálneho zamestnávania.
 Obsahom návrhu zákona je ustanoviť 
najmä:
•  keď sa fyzickou osobou vykonávaná za-

vislá práca považuje za nelegálnu prácu;
•  čo sa považuje za nelegálne zamest-

návanie;
•  zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania a zabezpečiť efektívnu 
kontrolu nad dodržiavaním tohto zákazu;

•  postihy za porušenie zákazu nelegálneho 
zamestnávania. 

 Cieľom návrhu zákona je chrániť nielen 
spoločnosť pred nelegálnou prácou a nelegál-
nym zamestnávaním, ale chrániť aj fyzické 
osoby, ktorým nelegálna práca prináša so-
ciálnu neistotu.

 Návrh zákona o nelegálnej práci a nelegál-
nom zamestnávaní o.i. rieši aj problematiku 
kontroly postupu pri posudzovaní spôsobilos-
ti na prácu uchádzača o zamestnanie počas 
jeho dočasnej práceneschopnosti. Pri kontro-
le dodržiavania liečebného režimu uchádza- 
ča o zamestnanie počas jeho dočasnej práce-
neschopnosti príslušný posudkový lekár spo-
lupracuje s ošetrujúcim lekárom podľa oso-
bitných predpisov.

 Postih nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania musí v budúcnosti patriť 
medzi priority príslušných orgánov pôso- 
biacich v danej oblasti. V súčasnosti kon-
trola vyhľadávania a potierania nelegálnej 
práce má oporu predovšetkým v uznesení 
vlády SR č. 306 z 25. 4. 2001 a v uznesení 
vlády SR č. 1099/2001, ako aj v niektorých 
ďalších právnych úpravách (Zákonník práce, 
zákon o výkone práce vo verejnom záujme, 
zákon o inšpekcii práce, Dohoda o spolu-
práci pri výkone kontroly nelegálnej práce, 
pri oznamovaní výkonu práce fyzických osôb 
bez pracovného pomeru alebo obdobného 
pracovného vzťahu, pri vyhľadávaní a pri po-
tieraní nelegálnej práce uzatvorená medzi 
Národným inšpektorátom práce a Ústredím 
práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 1. 6. 2004 
a pod.), ale napriek tomu samotnú efek-
tivitu kontrolnej činnosti ovplyvňujú najmä 
nedostatočná legislatíva a nedostatočné  
kompetencie kontrolných orgánov.
 Kontrolný orgán – Národný inšpektorát 
práce – v súčasnosti vykonáva kontrolu 
nelegálneho zamestnávania len ako súčasť 
kontroly dodržiavania pracovnoprávnych 
predpisov. Terajší výkon inšpekcie práce je 
viazaný na územnú pôsobnosť príslušného 
krajského inšpektorátu práce, čo neumož-
ňuje pružne disponovať s ich kapacitami, 
napr. pri kontrole nelegálneho zamestnávania 
v regiónoch s vyšším výskytom, pri mimoriad-
nych kontrolných akciách a pod.

 Práve prijatím zákona o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní je potrebné posti-
hovanie nelegálnej práce  zefektívniť, a to aj za 
cenu  zvýšených nárokov na kontrolné orgány  
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úra-
dov práce, sociálnych vecí a rodiny z dôvodu, 
že sa rozšíri rozsah kontrolných opatrení 
upravujúcich oprávnenia orgánov kontroly vo 
väzbe na výsledky kontrolných zistení hlavne 
v súvislosti s  rozhodovaním o uložení pokuty 
za porušenie ustanovení príslušného záko-
na.

   Kontrolu nelegálnej práce a nelegálne-
ho zamestnávania podľa návrhu zákona 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamest-
návaní vykonávajú:
- Inšpektorát bezpečnosti práce
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
-  príslušný úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny.

Ing. PETER HORŇÁK
riaditeľ odboru kontroly

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 Zamestnávateľ je povinný okamžite po 
uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu túto 
skutočnosť nahlásiť  príslušnej Sociálnej 
poisťovni  (písomne, SMS správou, elek-
tronickou poštou a pod.)
 Ten,  kto vykonáva nelegálnu prácu, 
dopúšťa sa priestupku, za ktorý môže 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
resp. príslušný úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny uložiť pokutu do 10 000  Sk.

Čo je cieľom a obsahom 
zákona?

Posudzovanie a kontrola 
práceneschopnosti 

Efektívnejšia kontrola

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
a príslušný úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny sú oprávnené uložiť pokutu:
•  zamestnávateľovi za porušenie povin-

nosti podľa zákona o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní do výšky 
1 000 000 Sk

•  právnickej alebo fyzickej osobe za 
nelegálne zamestnávanie podľa osobi-
tého predpisu do výšky 1 000 000 Sk.

 Pokutu možno uložiť v lehote do jed-
ného roka odo dňa, keď sa Ústredie PSVR 
a úrad PSVR dozvedeli o porušení ustano-
vení zákona, najneskôr však do 3 rokov 
odo dňa, keď došlo k porušeniu.

Prečo a kde vzniká?



     Na vzniknutú situáciu veľmi pružne 
zareagoval aj rezort práce. Minister Ľudovít 
Kaník ihneď po vyčíňaní živla vydal príkaz 
na maximálne zaktivizovanie všetkých 
nezamestnaných v postihnutej oblasti,  
s cieľom podieľať sa na odstránení ekologickej 
katastrofy realizáciou aktivačných prác.

    Po oboznámení sa so stavom po veternej 
smršti na krízovom štábe okresu Poprad  
ešte v nedeľu 21. novembra riaditeľka 
Úradu PSVR v Poprade Ing. Mgr. Božena 
Figlárová  zvolala operatívnu poradu 
vybraných zamestnancov. Jej cieľom bolo 
vybrať spomedzi vhodných uchádzačov 
o zamestnanie naliehavo potrebné profesie: 

lesník, lesný robotník, pilčík. Práve títo boli 
veľmi žiadaní pri odstraňovaní následkov 
kalamity. Starostovia obcí dostali za úlohu 
konkretizovať požiadavky voči úradu práce. 
Bolo dohodnuté, že Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny pripraví pre mesto Vysoké Tatry  
projekt na organizovanie aktivačnej činnosti 
nezamestnaných v rámci odstraňovania 
následkov kalamity. Predstavitelia mesta 
Vysoké Tatry pritom spresnili svoje požiadavky  
o  počte potrebných osôb. 
  
  
  
 
 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 
vytvorilo Projekt na podporu vykonávania 
a organizovania aktivačnej činnosti pri 
odstraňovaní následkov kalamitnej situácie 
v oblasti Vysokých Tatier. Týmto projektom  

zabezpečilo finančné zdroje vo výške 
705 tisíc korún na teplé pracovné ošatenie, 
dopravu, občerstvenie a školenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Projekt 
sa zameriava na odstraňovanie následkov 
kalamity z  mestských častí, mestských budov, 
telekomunikácií, príjazdových komunikácií 
a chodníkov, objektov tepelného hospodár-
stva, zdravotníckych objektov a objektov 
služieb. Do odstraňovania kalamity úrady 
práce zapojili 170 uchádzačov o zamestnanie 
a 15 koordinátorov z miest Poprad, Svit a obcí 
Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Štrba, Špišská 
Teplica a Mengusovce.

 Všetci účastníci absolvovali školenie BOZP, 
dostali zateplené pracovné odevy, denne 
majú nárok na občerstvenie. Mestá a obce 
dostali zálohu vo výške 264 000 Sk na nákup 
tohto ošatenia. Ostatné finančné prostriedky 
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Kalamita vo Vysokých Tatrách 
spustila lavínu pomoci  
Rezort práce sa promptne zapojil do pomoci ľuďom a prírode

Mimoriadna situácia,
mimoriadne opatrenia

 Slovensko 19. novembra t. r. zasiahla veterná smršť. Orkán dosa-
hujúci závratnú rýchlosť zničil to najvzácnejšie u nás - Vysoké Tatry. 
Mohutné ihličnaté stromy lámal ako zápalky, ničil stĺpy elektrického 
vedenia, trhal strechy domov... Živel  pripravil obyvateľom Vysokých 
Tatier chvíle nezabudnuteľnej hrôzy. Odrezal obce od sveta, pacien-

tov uväznil v liečebných domoch. Živel zatarasil cesty, kde miesta-
mi vytvoril 5 až 6-metrové bariéry. Záchranári vrtuľníkmi pomáhali 
ľuďom, ktorí potrebovali potraviny, nápoje či lieky. Kalamita zomkla 
všetkých zodpovedných. Ihneď začali organizovať pomoc ľuďom aj 
prírode.

 Projekt



na dopravu a občerstvenie dostáva mesto 
Vysoké Tatry po predložení dokladov. 

 Na odstraňovaní kalamity sa ako prvé 
začali podieľať obce Štôla, Nová Lesná 
a Štrba so svojimi uchádzačmi o zamestnanie 
už aktivovanými do menších obecných  
služieb v rámci obce.

 Podľa tohto projektu Úrad PSVR v Poprade 
vytypoval zo svojej databázy tisíc uchá- 
dzačov o zamestnanie, ktorí sa budú môcť 
v súlade s požiadavkami mesta Vysoké 
Tatry zúčastniť na odstraňovaní následkov 
v postihnutých oblastiach. Z uvedeného 

počtu je v profesiách pomocný robotník, 
lesný robotník, pracovník s drevom 
a nekvalifikovaný robotník 408 uchádzačov 
o zamestnanie v hmotnej núdzi vo veku od 
25 do 45 rokov.

 Prepravujú ich autobusmi každý deň. 
Aktivačná činnosť trvá 30 dní, pracovný čas 
je šesť hodín, začína sa o 8. hodine a trvá 
do 14. hodiny. Usmerňovanie pracovníkov 
zabezpečujú koordinatori Vysokých Tatier. 
V januári, ako povedala B. Figlárová,  plánujú  
rokovania so Štátnymi lesmi TANAP-u 
a urbariátmi o ďalšom zapájaní uchádzačov 
o zamestnanie pri prácach spojených 
s obnovou lesa, ako aj o zabezpečení 
vzdelávania uchádzačov na potrebné  
odborné profesie.

 V súvislosti s tým, že obce nedisponujú 
potrebnými zdrojmi na zabezpečenie 
uvedených podmienok a ich poskytnutie 
nepokryje ani príspevok, ktorý  obce dostávajú 
na základe dohody o realizácii aktivačnej 
činnosti, v súlade s projektom poskytne Úrad 
PSVR obciam v termíne do konca januára 
2005 príspevok na vykrytie nevyhnutných 

nákladov v takejto štruktúre:
na pracovný odev, obuv a ochranné pracovné 
prostriedky pre jedného koordinátora alebo 
uchádzača o zamestnanie 2 000 Sk. 
Občerstvenie pre jednu osobu na deň bude 
vo výške 20 Sk a prepravné 1 800 Sk na 
uvedené obdobie. Na školenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci je určených 
3 000 Sk. Celková výška nákladov na 150 
uchádzačov o zamestnanie a 15 koordiná-
torov je 705 tisíc korún.

 Úrad PSVR poskytne obci príspevok na 
základe dohody medzi obcou a úradom 
PSVR:
- jednorazový príspevok na 1 uchádzača 
o zamestnanie alebo koordinátora aktivačnej 
činnosti maximálne vo výške 2 000 Sk na 
zakúpenie pracovného odevu, pracovnej 
obuvi, ochranných pracovných prostriedkov, 
pričom: 
•  Úrad PSVR poskytne ž iadateľovi 

v 1. etape zálohu najviac vo výške 80 % 
z celkovej výšky príspevku, t.j. 1 600 Sk 
na 1 uchádzača o zamestnanie alebo  
koordinátora aktivačnej činnosti,

•  Úrad PSVR po zúčtovaní poskytnutého 
príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa 
predloženia vyúčtovania doplatí žiadate-
ľovi v 2. etape príspevok maximálne vo 
výške zostávajúcich 20 % z celkovej výšky 
príspevku, t. j. 400 Sk na 1 uchádzača 
o zamestnanie alebo 1 koordinátora 
aktivačnej činnosti.

 Úrad PSVR poskytne mestu Vysoké Tatry 
príspevok na občerstvenie uchádzačov 
o zamestnanie a koordinátorov v maximálnej 
výške 20 Sk na 1 osobu a deň, v ktorom 
aktivačnú činnosť vykonával a to formou 
refundácie po predložení dokladov.

    Úrad PSVR poskytne mestu Vysoké Tatry
•  pr íspevok na prepravné náklady 

uchádzačov o zamestnanie a koordinátorov 
v maximálnej výške 1709 Sk na osobu/
projekt, a to formou refundácie po 
predložení dokladov. 

•  príspevok na školenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci uchádzačov 
o zamestnanie  a koordinátorov v celkovej  
výške 3 000 Sk, a to formou refundácie po 
predložení dokladov.

 Obec je povinná predložiť vyúčtovanie  
alebo žiadosť o refundáciu príspevku 
najneskôr do 15 kalendárnych dní odo 
dňa poskytnutia príspevku na vykonávanie 
a organizovanie aktivačnej činnosti.
 Obec predkladá na vyúčtovanie alebo na 
refundáciu príspevku 1 originál a 2 kópie 
dokladov o zakúpení pracovného odevu, 
pracovnej obuvi, ochranných pracovných 
prostriedkov.
 Úrad PSVR zúčtuje obci poskytnutie 
príspevku do 30 kalendárnych dní odo 
dňa predloženia vyúčtovania príspevku 
žiadateľom.
 Obec je povinná nezúčtované finančné 
prostriedky vrátiť do 5 kalendárnych dní odo 
dňa zúčtovania úradu PSVR. 

 Mesto Vysoké Tatry predkladá doklady na 
refundáciu najneskôr do 10 kalendárnych 
dní po skončení mesiaca, keď mu výdavky 
vznikli. 
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Vyúčtovanie finančných 
prostriedkov obciam

Vyúčtovanie finančných
prostriedkov mestu 

Vysoké Tatry

Poskytnutie finančných 
prostriedkov obci na  aktivačnú 

činnosť

Poskytnutie finančných
prostriedkov na vykonávanie 
a organizovanie aktivačnej     

činnosti mestu Vysoké Tatry

strana 10
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 Generálny riaditeľ Rudolf Sokol uviedol, 
že pokles miery evidovanej nezamestnanosti 
pokračuje a v novembri dosiahla 
12,58 %. Pozitívom je napríklad to, že 
uchádzači o zamestnanie si samostatnejšie 
hľadajú prácu, pod odborným vedením 
úradov práce prejavujú väčší záujem 
o samozamestnanie. Takmer 3 500 

uchádzačov o zamestnanie si v tomto 
roku založilo svoje organizácie, resp. 
menšie podniky. Úspešne pokračuje  
absolventská prax, kde 23 tisíc uchádzačov 
je zaradených do jednotlivých vzdelávacích 
procesov,  zlepšuje sa úroveň komunikácie 
úradov práce s hospodárskou sférou 
a zamestnávateľmi, zvyšuje sa záujem 

o sprostredkovanie práce v zahraničí. R. Sokol 
zdôraznil, že za posledných sedem rokov 
v mesiaci novembri nebol zaznamenaný 
žiadny pokles nezamestnanosti, rok 2004 je 
preto prelomovým rokom.

  V budúcom roku budú ÚPSVR klásť dôraz 
na prehlbovanie individuálneho prístupu ku 
klientom aj k zamestnávateľom. Aktívnejšie 
sa bude presadzovať a iniciovať tvorba 
lokálnych rozvojových partnerstiev, úra-
dy práce v regiónoch budú účinnejšie 
vstupovať aj do prevencie hromadných 
prepúšťaní, napríklad  tým, že vzdelávanie 
účinnejšie zamerajú na potreby trhu práce 
a konkrétnych investorov, ktorí do týchto 
oblastí prichádzajú.

 Tatiana Matejovičová, námestníčka 
generálneho riaditeľa pre služby zamest-
nanosti, upriamila pozornosť na prácu 
EURES poradcov a možnosti siete EURES. 
Ich služby sa dostávajú čoraz viac do 
popredia, pretože títo špecialisti, školení 
v Bruseli, vedia poradiť a poskytnúť informá-
cie o zamestnaní v zahraničí, ako aj o plat- 
ných predpisoch súvisiacich so zamest-
návaním v danej krajine. Od mája tohto roka 
si prostredníctvom siete EURES našlo prácu 
v zahraničí 2 500 našich občanov.

 Ildikó Polačeková, námestníčka gene-
rálneho riaditeľa pre sociálne veci a rodinu, 
informovala o zmenách v poskytovaní 
peňažných príspevkov na kompenzáciu, 
ktoré nastanú od 1. januára 2005. Ide o dva 
peňažné príspevky, a to na osobnú asisten-
ciu a kúpu osobného motorového vozidla.

 odlišne sa upravuje  možnosť vykonávať 
osobnú asistenciu aj rodinnými príslušníkmi 
v 50-percentnom rozsahu hodín osobnej 
asistencie, maximálne však 4 hodiny 
denne, ale len pre tých občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím, ktorí sú aktívni, 
t. j. sú zamestnaní, podnikajú alebo sa 
vzdelávajú;

 umožňuje sa poskytovať peňažný 
príspevok na osobnú asistenciu aj občanovi 
staršiemu ako 65 rokov, ak je zamestnaný.

Nezamestnanosť klesá,
v novembri bola 12,58 %
Peňažné príspevky na kompenzácie sa od januára menia

Peňažný príspevok na 
osobnú asistenciu

 Aktuálny vývoj nezamestnanosti a zmeny v kompenzačných príspevkoch, nadobúdajúce 
platnosť od 1. januára 2005, boli témami pravidelnej tlačovej besedy Ústredia práce 
sociálnych vecí a rodiny, ktorá sa uskutočnila 15. decembra v Bratislave.
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 Zvyšuje sa výška peňažného príspevku 
na kúpu osobného motorového vozidla 
s automatickou prevodovkou na sumu 
250 000 Sk, ak je občan s ťažkým 
zdravotným postihnutím odkázaný na úpra-
vu osobného motorového vozidla, konkrétne 
na automatickú prevodovku a súčasne má 
vodičský preukaz.

 Rozširuje sa okruh občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím, ktorým je možné 
poskytnúť tento peňažný príspevok, a to 
o nevidiacich občanov, za predpokladu, že 
majú zvýšené výdavky uvedeného druhu 
(odhad, že ho bude poberať 5-7 tisíc zrakovo 
postihnutých občanov a odhad nákladov 
približne 20 miliónov Sk).

ĽUBICA SLAMEČKOVÁ
JANKA VESELSKÁ

FOTO-AUTORKY

Peňažný príspevok na kúpu 
osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na 
kompenzáciu zvýšených 

výdavkov súvisiacich 
s opotrebovaním šatstva, 
bielizne, obuvi a bytového 

zariadenia

SLOVINSKO

Profesia: Vodič kamiónu 
v medzinárodnej doprave
OKEČ: Doprava, skladovanie, pošta 
a telekomunikácie
Počet voľných pracovných miest: 10
Termín nástupu: do konca januára 2005
Mzda: 1 500 eur - 2 000 eur/v čistom
Miesto pracovného výkonu: 
Slovinsko, Nemecko, Francúzsko, 
Taliansko, Veľká Británia.
Požiadavky: mal by mať ukončené stredné 
odborné vzdelanie (3 roky na strednej 
odbornej škole) vyžaduje sa 1 ročná prax 
v oblasti medzinárodnej dopravy základná 
znalosť anglického alebo nemeckého 
jazyka 
Zamestnávateľ ponúka: zamestnancom 
možnosť spať v kabinách kamiónu (všetky 
kamióny sú nové), 2 víkendy v mesiaci na 

návrat domov pracovný pomer na dobu 
6 mesiacov s možnosťou predlženia na 
dobu neurčitú, 
Vodičský preukaz: C, E 
Doplňujúce informácie: 
V prípade záujmu zasielajte svoje žiadosti 
spolu so životopismi v anglickom jazyku 
na e-mailovú adresu zamestnávateľa : 
natasa.dodic@siol.net individuálne alebo 
prostredníctvom Eures poradcov alebo 
Eures asistentov v SR.
Názov spoločnosti/organizácie: 
Slotrans D.o.o. Koper
Ulica: Ankaranska 7
Mesto: Koper PSČ: 6000

Profesia: Kuchár
OKEČ: Hotely a reštaurácie

Počet voľných pracovných miest: 2
Termín nástupu: ihneď

Ponúkaná mzda: 1 200 eur v čistom
Požiadavky: ukončené príslušné vzdelanie 
(kuchár) minimálne 5 ročná prax 
v uvedenej oblasti znalosť talianskeho, 
nemeckého alebo anglického jazyka
Zamestnávateľ ponúka: pracovný čas 
od 7:00 h do 15:00 h alebo od 15:00 do 
22:00 h (vrátane soboty a nedele) zmluvu 
na dobu neurčitú so skúšobnou dobou 
3 mesiace ubytovanie a stravu
Doplňujúce informácie: Záujemcovia 
môžu zaslať životopis v talianskom, 
nemeckom,anglickom jazyku na adresu: 
info@kovac-kolpa.com (v životopise 
uvádzajte aj tel. kontakt)
Názov spoločnosti/organizácie: KOLPA, 
trgovina, gostinstvo, turizem d.o.o.
Kontaktná osoba: Alena Kováč
Ulica: Sela 5 Mesto: Osilnica
Pevná linka: 00 386 41 650 362
E-mail: info@kovac-kolpa

Európska únia – pracovné príležitosti
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 Mesto Vysoké Tatry predkladá na 
refundáciu 1 originál a 2 kópie dokladov 
o uhradení nákladov v súvislosti so 
zabezpečením školenia bezpečnost i 
a ochrany zdravia pri práci, občerstvenia 
a dopravy uchádzačov o zamestnanie 
a koordinátorov pri odstraňovaní následkov 
kalamitnej situácie v oblasti Vysokých Tatier

 Úrad PSVR refunduje mestu Vysoké Tatry 
oprávnené náklady do 30 kalendárnych dní 
odo dňa predloženia dokladov.

 Projekt bude financovaný z prostriedkov 
štátneho rozpočtu. 

 Náklady na realizáciu projektu sú pri 
výdavkoch na dopravu a občerstvenie 
prepočítané na 30 pracovných dní. 

 Náklady na pracovné ošatenie sú 
prepočítané na 1 účastníka projektu. 

 Pri výške príspevku na školenie bezpečno-
sti a ochrany zdravia pri práci účastníkov 
projektu sa vychádza z počtu a dĺžky trvania 
školenia. Školenie sa bude realizovať pre  
6 skupín účastníkov projektu s dĺžkou trvania 
jedna hodina.

November 2004 – január 2005
- predkladanie žiadostí o príspevok,
- poskytovanie príspevku.

November 2004 – marec 2005
- zúčtovanie príspevku,
- refundácia príspevku.

 V rámci projektu sa bude financovať  
pre 150 uchádzačov o zamestnanie 
a 15 koordinátorov:

 

Živelná pohroma nastolila v tejto súvislosti 
aktuálne otázky týkajúce sa obnovy 
tatranského lesného porastu a zároveň 
rozvoja a podpory turistického ruchu 
v tomto regióne. Nie je naším cieľom 
porušiť rovnováhu medzi ekosystémom 
národného parku, aj keď je pravda, že sa 

dosť výrazne zmení aj rozvojom turizmu. 
Spoločne s ostatnými členmi vládneho 
výboru budeme hľadať také riešenia, ktoré 
by uspokojili najmä miestnych obyvateľov 
a ľudí, ktorí sú s týmto regiónom spätí už 
niekoľko generácií a ktoré nebudú v ostrom 
kontraste s otvorenejším prístupom turistov 
do jednej z najkrajších oblastí Slovenska, 
konštatoval minister práce, sociálnych vecí 
a rodiny Ľudovít Kaník, člen výboru vlády SR 
na obnovu a rozvoj Vysokých Tatier.

Redakcia, ÚPSVR
FOTO: TASR, archív redakcie

Pracovný odev, pracovná obuv, 
ochranné pracovné prostriedky

1 UoZ/1 koordinátor 2 000 Sk

spolu 165 osôb/projekt 330 000 Sk

Doprava  

1 UoZ/1 koordinátor na 
projekt

1 709 Sk

1 UoZ/1 koordinátor na 
deň

56 Sk

spolu 165 osôb/projekt 282 000 Sk

Občerstvenie  

1 UoZ na deň 20 Sk/deň

spolu 165 osôb/projekt 90 000 Sk

Školenie BoZP  

spolu 165 osôb/projekt 3 000  Sk

Celkové náklady 
projektu:

705 000 Sk

„ M a g i s t r á t 
h l a v n é h o 
mesta Praha 
n á s  o s l o v i l 
s ponukou, či 
by sme nemo-
hli vyzbierať 
p ä ť t i s í c 
šišiek, ktoré sa budú predávať za 
symbolickú sumu. Tieto peniaze sa 
použijú na obnovu Vysokých Tatier. 
Ponuka sa nám zapáčila, šišky zbierame  
v prostredí kalamitneho dreva, všade 
kde je pristup,” informovala nás Iveta 
Nemesányová, koordinátorka aktivač-
ných prác v Starom Smokovci.

Doba realizácie projektu

Finančné zdroje
projektu

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine v spolupráci 
s Pedagogicko – psychologickou poradňou v Martine zrealizovali 
v dňoch 14. – 15. decembra 2004 Buzu informácií pre voľbu 
povolania, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Stredného odbor-
ného učilišťa – strojárskeho v Martine. Burza informácií pre voľbu 
povolania je prezentačná výstava gymnázií, stredných odborných 
škôl a stredných odborných učilíšť z okresov Martin a Turčianske 
Teplice a vybraných stredných škôl a učilíšť s výnimočnosťou svojho 

poslania – napríklad pre telesne postihnutých. Na prezentačnú 
výstavu bolo pozvaných 14 stredných škôl.
 Burza informácií pre voľbu povolania je určená pre žiakov 9. 
ročníkov a výchovných poradcov základných škôl z okresov Martin 
a Turčianske Teplice, rodičom týchto žiakov a širokej verejnosti 
regiónu Turca.

Ing. LENKA LEJTRICHOVÁ
ÚPSVR MARTIN

Burza informácií pre voľbu povolania

Dokončenie zo strany 7
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 Oblasť sociál-
nych vecí je vďaka 
reforme sociálneho 
systému v posled-
nom období jednou 
z najvýraznejšie sa 
meniacich oblastí. Le-
gislatívne zmeny sa tý-
kajú každého občana. 

Prieskumy verejnej mienky vykazujú často 
pozitívne vnímanie verejnosti pokiaľ ide 
o filozofiu reformy (prečo sa reforma robí a čo
je jej cieľom). Už menej sa tá istá verejnosť 
dokáže pozitívne vyjadriť ku konkrétnym 
a čiastkovým krokom reformy, ako je napr. 
nový systém podpory rodinám, pomoci 
v hmotnej núdzi či sprísnenie podmienok 
evidencie uchádzačov o zamestnanie 
a podobne. Namiesto pozitívneho ohlasu 
zavládla zo začiatku skepsa a nedôvera. Tá 
pramení, podľa našich skúseností z práce 
v teréne, vo väčšine prípadov z  nevedomosti 
a neinformovanosti. Túto bariéru sa už od 
začiatku roka u nás, na zvolenskom úrade 
práce a sociálnych vecí, snažíme krok za kro-
kom odbúravať.
 Pri náročných, ale životne potrebných 
zmenách v sociálnej politike, ktorých 
drvivú väčšinu dnes zabezpečujú naše 
úrady (sociálne veci a služby zamestnanos-
ti), je potrebné, aby sa verejnosť, najmä 
klienti úradov, v čo najväčšej, ale zároveň  
zrozumiteľnej forme dozvedela o všetkých 
zásadných zmenách a postupoch v sociál-
nej a pracovnoprávnej oblasti. Váha zod-
povednosti za komunikáciu a publicitu sa 
tak prenáša z centrálnych inštitúcií, ako je 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR, aj na regionálne úrady. Tie sa stali silný-
mi inštitucionálnymi autoritami z dôvodu, že 

vstupujú do interakcie so samosprávou, cir-
kvami, občianskymi združeniami, školskými 
zariadeniami, zamestnávateľmi a ďalšími 
verejnoprávnymi inštitúciami. Úrady sa stali 
aj nositeľmi a sprostredkovateľmi informácií.

 Na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny 
vo Zvolene sme sa rozhodli v tomto smere čo 
najširšie a najefektívnejšie využiť spektrum 
mediálnej oblasti. Postupne sa nám podarilo 
nadviazať veľmi korektné vzťahy s novinár-
skou obcou, ktorá pôsobí v jednotlivých re-
gionálnych periodikách. Každá zásadná zme-
na v zákonoch, každý nový projekt, či už pre 
uchádzačov  alebo pre zamestnávateľov, pri-
pravované podujatie, napríklad burza práce 
a i., sú aktuálne zverejnené. Články by pri-
tom mali byť formulované veľmi stručne, vec-
ne a jednoducho. Bežný čitateľ nemá záujem 
o kostrbaté citácie zákonov, za dôležité 
pokladá to, čo sa ho týka a čomu zároveň 
dokáže priamo porozumieť. Rovnaký postup 
platí aj v prípade regionálnych televízií. 
 Podľa prieskumu Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý bol 
uskutočňovaný v priebehu leta, jedným 
z najväčších nedostatkov úradov práce (po-
pri prevyšujúcej spokojnosti) je komunikácia 
úradov v elektronickej forme, prostredníc-
tvom internetu a elektronickej pošty. Preto 
sme sa rozhodli promptne zareagovať na ten-
to deficit a v priebehu letných mesiacov sa
nám podarilo sprevádzkovať verejný terminál 
vo vestibule úradu, ktorý je priamo napojený 
na šesť domácich a dva zahraničné inter-
netové portály. Mal by pomôcť záujemcom 
a uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní 

vhodného uplatnenia na trhu práce. Ďalším 
krokom, bolo spustenie internetovej stránky 
www.upsvar-zv.sk.  Tento krok sa ukázal ako 
jednoznačne pozitívny. Návštevnosť stránky 
sa každý mesiac zvyšuje. Za mesiac sep-
tember dosiahol viac ako 1 100 návštev. 
Webová stránka sa pravidelne aktualizuje, 
jej súčasťou sú aj nahlásené voľné miesta 
a takisto zoznam záujemcov o zamestnanie. 
Klienti si môžu priamo stiahnuť zákony, doku-
menty a formuláre, čím si ušetria minimálne 
jednu cestu na úrad. K dispozícii je aj online 
poradňa, na ktorú sa obracajú ľudia so svo-
jimi problémami zo sociálnej oblasti takmer 
z celého Slovenska. Výnimkou nie sú emaily 
z Bratislavy či z Michaloviec. Samostatnú 
sekciu si tu nájdu aj zamestnávatelia. Majú 
k dispozícii komplexne spracované možnosti 
čerpania prostriedkov s Európskeho sociál-
neho fondu, projekty a dokumenty pre nahla-
sovanie voľných pracovných miest. Na strán-
ke nechýbajú ani štatistiky, kontaktné čísla 
na všetkých zamestnancov, užitočné linky, 
ale aj aktuality úradu. 

 Je v našom spoločnom záujme, aby sme 
nachádzali riešenia pre tých, ktorí sú v núdzi 
a ktorí o tieto riešenia prejavia záujem.  
Prvým krôčikom pri poskytnutí takejto pomoci 
sú Informácie – ako základ na komunikáciu, 
hľadanie východísk, na pružnejšie fungo-
vanie štátneho úradu. Chceme týmto vyslať 
jasný signál našim kolegom na úradoch po 
celom Slovensku, aby sa nebáli vydať sa po 
ceste, ktorou sme sa rozhodli ísť u nás vo 
Zvolene. Sme presvedčení, že ich klienti to 
ocenia. 

PETER GUTTEN
ÚRAD PSVR Zvolen

Informovanosť a komunikácia 
sú cestou k úspechu
Dôraz na elektronickú komunikáciu úradov práce

Dobré vzťahy s novinármi

Detský domov Nádej 75-ročný
 Jeden z najstarších detských domovov  
na Slovensku otvoril svoje brány pre prvé 
deti v roku 1929. Na vzniku tohto dnes 
už 75-ročného zariadenia mala zásluhu 
predovšetkým pani Alice Masaryková, dcéra 
prvého československého prezidenta.
 O malých obyvateľov sirotinca sa spočiat-
ku starali  rehoľné sestry. V roku 1939 vznikla  
takzvaná  kmeňová kniha, v ktorej sa viedli 

záznamy o každom dieťati. V roku 1946 sa 
z tohto zariadenia stal Krajský detský domov 
a Okresný detský domov. V roku 1953 v ňom 
napríklad žilo 30 detí vo veku od 3 do 6 ro-
kov.

 Počas svojej existencie prešiel domov 
rôznymi zmenami v systéme výchovných 
prístupov, ktoré si vyžiadali rozšírenie pôvod-
nej budovy o dva nové trakty, čím sa kapacita  

rozšírila na 60 detí. Nemôžem nespomenúť, 
že priebežne vyrastali aj priestory na  
voľnočasové aktivity detí. V poslednom roku 
sa na ich vybudovaní angažovali nadácia 
a zahraniční sponzori. Práve im môžeme 
poďakovať za rekonštrukciu priestorov a za-
riadenie posilňovne. Pred dokončením sú aj 
práce na športovo-relaxačnom areáli, ktorý 
bude sprístupnený na jar roku 2005.
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 Život detí v detskom domove a výsled-
ky ich aktivít sa snažíme prezentovať aj 
širokej verejnosti. Meno detského domova 
Nádej Bernolákovo sa roky spájalo najmä 
s organizovaním celoslovenských turnajov 
v stolnom tenise pre deti z našich detských 
domovov. Azda najviac sa o zviditeľnenie 
domova postaral detský tanečný súbor 
Niagara, založený v roku 1991 p. Koporcovou 
a Hirnerovou. Súbor dosahoval vynikajúce 
výsledky na rôznych tanečných súťažiach 
– tradičných country tancov, historických 
a národných tancov  v európskych súťažiach. 
Deti cestovali  za slávou do Švajčiarska, 
Rakúska a Českej republiky. V súčasnosti 
pracuje súbor pod hlavičkou Obecného 
úradu v Bernolákove a z detského domova 
v ňom tancuje len niekoľko detí. Tanec však 

aj dnes predstavuje most medzi rovesník- 
mi -- deťmi z obce a našimi deťmi, ktoré 
vyrastajú bez rodičov.

 V roku 2002 vstúpil detský domov 
na cestu transformácie z internátneho 
typu detského domova na rodinný typ. 
V súčasnosti máme päť samostatných 
skupín, v ktorých sa postupne zavádza-
jú prvky simulácie rodinného spôsobu 
života. Deti sú vedené k samostatnosti 
a osvojeniu si zručností s cieľom úspešného 
zaradenia sa do života v spoločnosti, do 
ktorej vstupujú v dospelosti. Najväčšiu ra- 
dosť a satisfakciu v neľahkej práci našich 
zamestnancov tvoria práve návštevy a kontakty 
s deťmi, ktoré našli svoje miesto v živote 
a v spoločnosti, keď dovŕšili  vek dospelosti 

 opustili brány nášho detského domova.
 V roku 20003 sme v spolupráci s Obec-
ným úradom v Bernolákove sprevádzkovali 
samostatný byt pre dievčatá, ktoré po  
dovŕšení 18. roku života ostali v detskom 
domove a dokončujú prípravu na povolanie 
alebo sa pripravujú na začlenenie sa do sa-
mostatného života.

 Do štruktúry detského domova patria aj 
tri profesionálne rodiny. Systém prechodu 
na rodinný typ detského domova si vyžaduje 
nielen priestorové úpravy smerujúce 
k humánnejšiemu výchovnému prostrediu, 
ale hlavne  personálne  zladenie v jednot-
livých samostatných výchovných skupinách. 
Transformácia priniesla nielen zmeny 
v systéme výchovy, ale aj nároky na flexibi- 
litu a pripravenosť pracovníkov. V pravom 
zmysle slova ide o poslanie, nie o zamest-
nanie. Chcem poďakovať všetkým, ktorí zas-
vätili svoj profesionálny aj osobný život práci 
s deťmi, ktoré musia prežiť svoje detstvo 
v inštitucionálnej výchove. Moje poďakova- 
nie  patrí nielen pracovníkom, ale aj nadšencom 
a dobrovoľníkom, mimovládnym organi-
záciám, ktorým osud našich detí nie je  
ľahostajný.
 Chcem sa osobitne poďakovať MPSVR 
Slovenskej republiky, Ústrediu PSVR a ÚPSVR 
Bratislava, ktorý je od januára 2004 naším 
novým zriaďovateľom.
 Poďakovanie nielen moje, ale aj našich 
detí patrí všetkým sponzorom, ktorí nám 
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri práci 
a dokázali prispieť k skvalitneniu prostredia 
našich detí.
 

Mgr. JÁN KUZÁR
riaditeľ Detského domova

Nádej Bernolákovo

SLOVINSKO

Profesia: Strojný inžinier – konštruktér 
technologických zariadení (A-cad)
OKEČ: Priemyselná výroba
Počet hodín: 40
Požiadavky: 
ukončené príslušné vysokoškolské 
vzdelanie (2-4 roky od ukončenia VŠ), 
minimálne 5 ročná prax v uvedenej oblasti, 
plynulá znalosť anglického jazyka, základy 
slovinského jazyka, podmienkou, dobrý 
zrak, manuálna zručnosť, organizačné 
schopnosti, práca 
v tíme, komunikatívny, počítačové zručnosti 
(MS Office, A-cad)
Zamestnávateľ ponúka: pracovný čas 
40 hod. týždenne, zmluvu na dobu určitú 
(6 mesiacov) so skúšobnou dobou 
3 mesiace, aj možnosť na dobu neurčitú, 

doplnok k mzde vo výške cca 600 eur
brutto za dovolenku po 6 mesiacoch, čistá 
mesačná mzda 830 – 920 eur mesačne + 
príspevok na ubytovanie a stravu, min. 20 
dní dovolenky
Vodičský preukaz: B 
Doplňujúce informácie: 
Záujemcovia môžu zaslať svoj životopis 
v anglickom jazyku na adresu: rotoinox.
ng@siol.net v termíne najneskôr do 
1. januára 2005 (v životopise uvádzajte 
aj telefonický kontakt)
Názov spoločnosti/organizácie: 
ROTO-INOX d.o.o.
Mesto: Goriška region
www: www.rotoinox.com
E-mail: rotoinox.ng@siol.net

Profesia: Zámočník
OKEČ: Priemyselná výroba

Počet voľných pracovných miest: 5
Ponúkaná mzda: 500 eur v čistom/mesiac
Požiadavky: 
vzdelanie v odbore zámočník
dobrý zdravotný stav a fyzická kondícia
Zamestnávateľ ponúka: 
ubytovanie, ktoré bude zároveň aj hradiť
Druh pracovného pomeru:
doba neurčitá, hlavný pracovný pomer
Jazyky: Anglický jazyk - základná úroveň
Doplňujúce informácie: 
V prípade záujmu zasielajte svoje životopisy 
v anglickom jazyku priamo na adresu 
EURES zamestnávateľa do 08.01.2005: 
LOVENIJA D.O.O.
DVORJANE 61
2241 SP.DUPLEK
Kontaktnou osobou je pán Anton Golob.
Prosím, v žiadosti uveďte profesiu, o ktorú 
máte záujem.

Európska únia – pracovné príležitosti
dokončenie zo strany 9
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Tajnička z vydania november 2004: ZÁRMUTOK ZNESIEŠ SÁM, ALE O RADOSŤ SA MUSÍŠ PODELIŤ
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poradňa fotoreportáž

Zastupovanie maloletých 
v súdnom konaní

 V praxi môže dôjsť k situáciám, keď žiadny 
z  rodičov napriek tomu, že majú spôsobilosť 
na právne úkony a majú zachované rodičovské 
práva v  plnom rozsahu, nemôžu v konaní ma-
loleté dieťa zastupovať. Ide najmä o právne 
úkony a konania, pri ktorých by mohlo prísť 
k stretu záujmov medzi rodičmi a deťmi, alebo 
medzi deťmi navzájom, ku ktorým patrí aj roz-
vod manželstva, alebo úprava práv a povinnosti 
rodičov k maloletému dieťaťu pred a po rozvode 
manželstva, čo je aj váš prípad. 

 Keďže stret záujmov nezaručuje objektív-
nosť postupu zákonných zástupcov dieťaťa, je 
v záujme maloletého, aby ho v takýchto prípa-
doch nezastupoval zákonný zástupca, ale aby 
jeho práva a právom chránené záujmy v konaní 
obhajoval súdom ustanovený kolízny opatro-
vník.

 Súd v takýchto prípadoch ustanovuje na 
základe uznesenia a v zmysle § 37 odst. 
3 a § 83 odst. 2  Zákona o rodine opatrovní-
ka maloletému dieťaťu, ktorým je spravidla 
príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa, prípadne 
úrad v mieste pobytu, kde sa maloletý dlhšie 
obdobie zdržiava. V prípade, ak sa voči uznese-
niu súdu o ustanovení opatrovníka maloletému 
v zákonom stanovenej lehote nikto z účastníkov 
konania neodvolá, stáva sa opatrovník riadnym 
účastníkom súdneho (nie správneho) konania 
s možnosťou využiť právo odvolania. Stanoviská 
a výroky kolízneho opatrovníka nie sú pre súd 
záväzné, pretože súdy sú nezávislé inštitúcie, 
ktoré rozhodujú samostatne.

 Rozsah práv a povinností opatrovníka 
v zmysle § 84 Zákona o rodine vymedzuje súd 
z hľadiska účelu, pre ktorý bol opatrovník dieťa-
ťu ustanovený, aby bola ochrana práv malo-
letých plne zabezpečená. Funkcia opatrovníka 
dieťaťa je časovo obmedzená a uskutočnením 
právneho úkonu, prípadne skončením konkré-
tneho konania, končí sa aj jeho funkcia. Z uve-
deného vyplýva, že účastníci súdneho konania 
vrátane kolíznej opatrovníčky majú v konaní 
rovnaké práva a povinnosti, čo v praxi mno-
hokrát zákonní zástupcovia dieťaťa opomínajú.

 Sociálna pracovníčka, úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny, ktorá funkciu kolízneho 
opatrovníka vykonáva, má v konaní vystupovať 
erudovane na vysokej odbornej a profesio-
nálnej úrovni. Jej povinnosťou v konaní je 
obhajovať výlučne práva a právom chránené 
záujmy dieťaťa tak, aby svojím postojom nedala 
možnosť ostatným účastníkom konania mať 
pochybnosti o jej nezaujatosti. K zodpoved-
nému výkonu funkcie kolízneho opatrovníka 
patrí dodržiavanie zásad materiálnej pravdy, 
čo znamená, že je povinná pred pojednávaním 
objektívne zistiť na strane oboch zákonných 
zástupcov dieťaťa okrem ich morálnych a etic-
kých hodnôt i skutočný stav veci, ktorý sa týka 
vytvorenia vhodných životných podmienok na 
zdravý telesný a duševný vývoj dieťaťa.

 Práve táto oblasť činnosti kolízneho opa-
trovníka býva najčastejšie jedným zo zákon-

ných zástupcov dieťaťa spochybňovaná tým, 
že namieta objektívnosť postupu v konaní 
v prospech jedného z rodičov dieťaťa, čo sa 
stalo aj vo vašom prípade.
 Ak pochybujete o nezaujatosti kolíznej 
opatrovníčky a myslíte si, že obmedzuje vaše 
práva vo vzťahu k maloletej dcére v prospech 
matky dieťaťa neodôvodnene, máte právo 
v súdnom konaní vzniesť námietku zaujatosti 
voči opatrovníkovi dieťaťa a súd je povinný sa 
vznesenou námietkou zaoberať. 
 Odporúčame vám, aby ste pred vznesením 
námietky zaujatosti na súde navštívili úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociál-
nych vecí a pracovníčku, ktorá ako kolízna 
opatrovníčka zastupuje vašu maloletú dcéru 
v konaní o úpravu práv a povinností rodičov 
k dieťaťu a pokúsili sa spoločne hľadať čo 
najoptimálnejšie formy riešenia ochrany práv 
a právom chránených záujmov maloletej tak, 
aby to bolo výhradne v jej prospech a aby to 
v budúcnosti z vašej strany nevylučovalo 
možnosť ďalšej spolupráce s príslušným úra-
dom. 

MÁRIA HANULIAKOVÁ
ÚSTREDIE PSVR

Ilustračné foto
Mgr. art DENISA PÁKOZDYOVÁ

„S manželkou nežijeme v spoločnej domácnosti. Na súde prebieha v súčasnosti na návrh 
manželky konanie pred rozvodom manželstva o úpravu práv a povinnosti rodičov k našej 
maloletej 12-ročnej dcére.  Sociálna pracovníčka, ktorá sa na tomto konaní zúčastňuje, 
vystupuje prevažne v prospech manželky, čím moje práva k maloletej dcére výrazne 
znevýhodňuje. Môžem požiadať, aby sa na ďalšom súdnom konaní nezúčastňovala?“

JOZEF S. Trnava
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poradňa fotoreportáž

Vysoké Tatry sa spamätávajú 
po ničivej víchrici 

 Starý Smokovec 20. novembra 2004 po ničivom vyčíňaní víchrice 
v regióne Vysokých Tatier.

 Podľa slov ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona sa prioritné záchranné práce vo Vysokých Tatrách chýlia ku koncu a v súčasnosti sa pripravujú plány 
na odstraňovanie kalamity. Na snímke už premávajúci vlak na trati do Veľkej Lomnice. 

Text a foto - TASR

 Primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš (vpravo) ďakuje dobrovoľníkom 
z južnej Moravy a iných častí ČR, ktorí prišli pomôcť.

 Na snímke pilčík Jaroslav Matúš z Kvačian pri Liptovskom Mikuláši v 
polome pri vysekávaní trate pozemnej lanovej dráhy na Hriebenok, v pozadí 
pracovníci pozemnej lanovky.

 Núdzovo sprejazdniť cestu na Vyšné Hágy sa podarilo v nedeľu 21. no-
vembra. Prednosta Okresného úradu v Poprade Milan Baran s riaditeľom 
liečebného ústavu vo Vyšných Hágoch Ivanom Solovičom riešili prepravu 
pacientky na dialýzu v Poprade.
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*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných Zdroj ÚPSVR
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1 Revúca 28,25 28,37 . 40 Kysucké Nové Mesto 12,24 12,69 1

2 Rimavská Sobota 27,88 27,52 . 41 Topoľčany 12,19 12,30 .

3 Veľký Krtíš 25,63 25,02 -1 42 Liptovský Mikuláš 11,65 11,50 -6

4 Trebišov 25,34 25,40 1 43 Zvolen 11,59 11,42 -6

5 Kežmarok 25,30 24,38 -1 44 Nitra 11,57 11,84 .

6 Rožňava 24,54 24,81 1 45 Košice II 11,55 11,91 2

7 Poltár 23,87 23,43 . 46 Hlohovec 11,42 12,01 4

8 Sobrance 23,05 23,08 . 47 Partizánske 11,39 11,59 1

9 Košice - okolie 22,03 22,36 . 48 Košice III 11,20 11,61 3

10 Sabinov 21,43 21,61 . 49 Stará Ľubovňa 11,15 11,26 -1

11 Gelnica 21,30 21,11 -2 50 Martin 11,09 11,15 -1

12 Žarnovica 21,28 21,16 . 51 Košice I 10,89 11,55 4

13 Lučenec 20,74 21,24 2 52 Košice IV 10,59 10,83 .

14 Medzilaborce 20,63 20,51 . 53 Čadca 10,56 10,16 -1

15 Michalovce 19,22 20,14 . Žilinský kraj 10,53 10,49 

Banskobystrický kraj 18,93 18,78 54 Tvrdošín 10,49 10,27 1

16 Stropkov 18,66 18,68 . 55 Senica 10,03 10,13 .

17 Detva 18,55 17,95 -2 56 Nové Mesto nad Váhom 9,35 9,57 .

Košický kraj 18,47 18,81 57 Bánovce nad Bebravou 9,09 9,42 .

18 Levice 18,10 18,27 1 58 Prievidza 8,94 8,95 -1

19 Krupina 17,97 17,37 -4 59 Dunajská Streda 8,89 9,22 1

20 Brezno 17,81 17,37 -2 60 Námestovo 8,88 8,42 -2

21 Žiar nad Hronom 17,76 17,45 . 61 Banská Bystrica 8,38 8,71 .

22 Vranov nad Topľou 17,72 18,04 4 Trnavský kraj 8,29 8,53 

23 Spišská Nová Ves 17,51 17,63 3 62 Považská Bystrica 8,19 8,76 2

24 Snina 16,93 17,26 . 63 Skalica 8,05 8,24 .

Prešovský kraj 16,83 16,92 Trenčiansky kraj 7,66 7,90 

25 Banská Štiavnica 16,66 15,39 -4 64 Žilina 7,57 7,69 .

26 Prešov 16,37 16,73 1 65 Piešťany 7,50 7,51 .

27 Svidník 16,12 16,14 1 66 Galanta 7,08 7,35 .

28 Levoča 16,05 15,43 . 67 Trnava 7,08 7,27 .

29 Bardejov 16,04 15,85 2 68 Myjava 6,98 6,89 .

30 Nové Zámky 15,07 15,34 -1 69 Púchov 6,10 6,52 .

31 Zlaté Moravce 15,06 15,35 1 70 Malacky 5,69 5,55 .

32 Humenné 14,69 14,96 . 71 Ilava 5,14 5,49 .

Nitriansky kraj 14,14 14,41 72 Trenčín 4,74 5,03 .

33 Turčianske Teplice 13,96 13,51 -3 73 Pezinok 4,27 4,48 .

34 Šaľa 13,91 14,32 1 74 Senec 3,70 3,75 .

35 Poprad 13,39 13,77 . Bratislavský kraj 3,34 3,48 

36 Komárno 13,35 13,78 2 75 Bratislava V 3,33 3,60 .

37 Bytča 13,34 13,43 . 76 Bratislava II 2,83 2,92 -1

38 Ružomberok 12,67 12,69 -2 77 Bratislava III 2,69 2,97 1

SLOVENSKO 12,58 12,72 78 Bratislava I 2,64 2,81 .

39 Dolný Kubín 12,41 12,89 1 79 Bratislava IV 2,32 2,47 .


