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Dámy, páni, 

nebudete to maÈ ºahké. T̆ mito slovami by som vlastne
mohla ukonãiÈ svoj príspevok. Pri rozm˘‰ºaní nad t˘m,
ak˘ bol rok 2004 a ão vás ãaká v roku 2005, moja úvaha
konãila touto bodkou. NuÏ, áno, rok 2004 bol ÈaÏk˘.

Implementácie zákonov v oblasti
sluÏieb, zamestnanosti a sociálnych
vecí a rodiny boli o to ÈaÏ‰ie, Ïe ne‰lo
len o prenesenie zákonov do praxe.
NajÈaÏ‰ie bolo presvedãiÈ ºudí. Refor-
my sú o zmene myslenia, o zmene
hodnôt v spoloãnosti. Nielen pasívne
prijímaÈ uspávajúci pokoj Utópie –
va‰ou úlohou bolo pomôcÈ ºuìom
nauãiÈ sam˘ch za seba myslieÈ
a konaÈ, byÈ zodpovedn˘mi za svoju
rodinu. Rok 2004 v‰ak dokázal 
aj správnosÈ reformn˘ch krokov. 

V polovici januára generálny riaditeº ÚPSVAR Rudolf
Sokol hodnotil v˘sledky práce ústredia, ako aj jednotli-
v˘ch úradov práce. V˘sledky hovoria jasnou reãou –
pokles nezamestnanosti pod rekordnú 13-percentnú
úroveÀ, nárast poãtu uchádzaãov o zamestnanie, ktorí sa
aktivovali prostredníctvom jednotliv˘ch nástrojov aktívnej
politiky trhu práce. Rudolf Sokol na stretnutí s novinármi
potvrdil, Ïe v roku 2005 s ãíslami pôjdeme e‰te niÏ‰ie,
prehæbi sa dôraz na opodstatnené a osvedãené aktivaãné
nástroje. Jednou z priorít je priblíÏiÈ sa k obãanovi.
Oãakáva sa od nás, Ïe my budeme tí, na koho sa môÏe
obãan s dôverou obrátiÈ so svojím problémom. 
Ako zdôraznil Rudolf Sokol, treba prehæbiÈ individuálny
prístup ku klientovi, zlep‰iÈ komunikáciu s ním. 

Chceme, aby ãasopis „Sociálna politika a zamestnanosÈ“
bol jedn˘m z kanálov komunikácie s odbornou, ale aj
laickou verejnosÈou. Ambíciou je dostaÈ do periodika
témy, ktoré oslovia vás v‰etk˘ch -- ãitateºov, pracovníkov
úradov aj odbornú verejnosÈ. Chceme, aby ãasopis bol
priestorom, kde môÏete prezentovaÈ dosiahnuté v˘sledky
práce, va‰e nápady, my‰lienky. Chceme daÈ priestor
skúsenostiam z terénu, skúsenostiam ºudí, ktorí sa denne
boria s problémami beÏného Ïivota. Chceme, aby sa
v na‰om mesaãníku vytvoril priestor na pracovné diskusie
a odborné názory, ktoré v koneãnom dôsledku pomôÏu
v‰etk˘m. Zaãíname skromne, postupnou zmenou dizajnu
ãasopisu a zv˘‰ením poãtu v˘tlaãkov. Postupne sa chceme
vypracovaÈ na úroveÀ odborného média, ktoré má svoje
miesto a váÏnosÈ medzi odborníkmi, ale aj ‰irokou verej-
nosÈou.

Dnes, v dobe komunikaãnej explózie, nie je problém
informácie získaÈ, problémom je vybraÈ tú správnu
a vedieÈ ju pouÏiÈ. A toto od nás obãania oãakávajú –
pomoc pri orientovaní sa v ich problémoch, Ïivotn˘ch
situáciách. Oãakávajú od nás, Ïe im poskytneme informá-
cie, ktoré pomôÏu rie‰iÈ ich rodinné, sociálne a Ïivotné
situácie. To je na‰a úloha a poslanie. Nástrojom, ktor˘m
môÏeme a budeme napæÀaÈ toto poslanie, je práve ãasopis
„Sociálna politika a zamestnanosÈ“. 

V roku 2005 v‰etk˘m Ïelám nielen istoty, ale i ‰ance,
riziká korunované úspechmi a veºa napätého vzru‰enia
z vlastn˘ch úspechov.
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Za sociálny dôsledok ÈaÏkého zdravot-
ného postihnutia sa povaÏuje znev˘-

hodnenie, ktoré má obãan s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím v porovnaní so zdra-
v˘m obãanom rovnakého veku, pohlavia
a za rovnak˘ch podmienok, Ïijúcich
v rovnak˘ch alebo porovnateºn˘ch pod-
mienkach. 

Formy kompenzácie v zmysle
zákona o sociálnej pomoci sú:� sociálne sluÏby,� peÀaÏné príspevky a peÀaÏn˘ príspe-
vok za opatrovanie.

Sociálne sluÏby sú: opatrovateºská
sluÏba, prepravná sluÏba a starostlivosÈ
v zariadeniach sociálnych sluÏieb. 

PeÀaÏné príspevky na kompenzá-
ciu sa poskytujú na: osobnú asistenciu,
zaobstaranie pomôcky, opravu pomôcky,
kúpu osobného motorového vozidla, pre-
pravu, úpravu bytu, rodinného domu
alebo garáÏe, peÀaÏn˘ príspevok na kom-
penzáciu zv˘‰en˘ch v˘davkov a peÀaÏn˘
príspevok za opatrovanie. 

KONANIE O POSKYTOVANÍ 
SOCIÁLNEJ POMOCI 
sa zaãína na základe písomnej Ïiadosti
obãana alebo na podnet orgánu, ktor˘ je
príslu‰n˘ rozhodovaÈ o sociálnych sluÏ-
bách a o peÀaÏn˘ch príspevkoch na kom-
penzáciu. Konanie o poskytnutie peÀaÏ-
ného príspevku za opatrovanie sa zaãína
na základe písomnej Ïiadosti fyzickej
osoby (teda osoby, ktorá bude opatrovaÈ
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnu-
tím). ÎiadosÈ musí obsahovaÈ formu soci-
álnej pomoci, ktorú obãan poÏaduje.
K Ïiadosti je obãan povinn˘ doloÏiÈ potvr-
denie o príjme za predchádzajúci kalen-
dárny rok, o majetkov˘ch pomeroch,
odporúãanie o‰etrujúceho lekára a iné
doklady, ktoré sú podkladom na rozhod-
nutie. Príslu‰n˘m na rozhodnutie o Ïia-
dosti obãana je úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v územnom obvode, v kto-
rom má obãan trval˘ pobyt. O odvola-
niach vo veci peÀaÏn˘ch príspevkov na
kompenzáciu a peÀaÏného príspevku za
opatrovanie rozhoduje Ústredie práce,

sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
a pracoviská v Banskej Bystrici, Ko‰iciach
a Îiline. 

Podkladom na rozhodovanie o peÀaÏ-
n˘ch príspevkoch na kompenzáciu
a peÀaÏnom príspevku za opatrovanie je
posudok o miere funkãnej poruchy,
o tom, ãi ide o obãana s ÈaÏk˘m zdravot-
n˘m postihnutím a o sociálnych dôsled-
koch ÈaÏkého zdravotného postihnutia,
ktor˘ na základe posúdenia vydá odbor
posudkov˘ch ãinností príslu‰ného úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny. SúãasÈou
posudku je aj návrh formy kompenzácie. 

Poskytovanie peÀaÏného príspevku
na osobnú asistenciu je upravené v § 58
zákona o sociálnej pomoci. PeÀaÏn˘ prís-
pevok na osobnú asistenciu moÏno
poskytnúÈ obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím, ktor˘ je podºa posudku
odkázan˘ na osobnú asistenciu. PeÀaÏn˘
príspevok moÏno poskytnúÈ najskôr od 6.
roku veku dieÈaÈa do 65. roku veku obãa-
na. Podºa poslednej novely zákona o soci-
álnej pomoci, ktorá je v platnosti od 1. 1.
2005, po dov⁄‰ení 65. roku veku obãana

moÏno poskytnúÈ peÀaÏn˘ príspevok na
osobnú asistenciu obãanovi s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím, ak je tento
obãan zamestnan˘. PeÀaÏn˘ príspevok
na osobnú asistenciu nemoÏno poskyto-
vaÈ, ak osobnú asistenciu vykonáva man-
Ïel, manÏelka, rodiãia alebo obãan, ktor˘
prevzal dieÈa do starostlivosti nahrádzajú-
cej starostlivosÈ rodiãov na základe roz-
hodnutia príslu‰ného orgánu, alebo fyzic-
ká osoba, ktorú súd ustanovil za opatrov-
níka obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postih-
nutím, deti, starí rodiãia, vnuci, súroden-
ci, nevesta, zaÈ. Roãn˘ rozsah osobnej
asistencie sa urãuje v hodinách, sadzba
na jednu hodinu osobnej asistencie je vo
v˘‰ke 55 Sk. 

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK 
NA ZAOBSTARANIE POMÔCKY 
podºa § 59 zákona o sociálnej pomoci sa
poskytuje obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím, ktor˘ je podºa posudku
odkázan˘ na pomôcku za podmienok, Ïe
táto pomôcka sa neposkytuje ani nepoÏi-
ãiava na základe zdravotného poistenia –
prostredníctvom zdravotn˘ch poisÈovní.
PeÀaÏn˘ príspevok moÏno poskytnúÈ na
kúpu pomôcky, zácvik pomôcky
a úpravu pomôcky. Za pomôcku sa
povaÏuje aj pes so ‰peciálnym v˘cvikom.
Ak pomôcku môÏu pouÏívaÈ aj obãania
bez zdravotného postihnutia, napr. (ãle-
novia rodiny), v˘‰ka peÀaÏného príspev-
ku na zaobstaranie takejto pomôcky sa

Príspevky na kompenzácie 
ŤZP a za opatrovanie
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len zákon o sociálnej pomoci) obsahuje v predmete svojej
úpravy aj problematiku kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia formou sociálnych služieb a peňažných
príspevkov. Pojem kompenzácia vychádza z objektívnej potreby
vytvárať náhradné zdroje uspokojovania potrieb ľudí z dôvodu ich
znevýhodnenej pozície vo vzťahu k štandardným životným podmien-
kam. Kompenzácia je určená na prekonanie alebo na zmiernenie
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

�

||
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zohºadní najviac v sume, ktorú ustanovu-
je v‰eobecne záväzn˘ právny predpis.
PeÀaÏn˘ príspevok na zaobstaranie
pomôcky moÏno poskytnúÈ najviac vo
v˘‰ke 260 000 Sk.

Poskytovanie peÀaÏného príspevku
na opravu pomôcky je upravené v § 60
zákona o sociálnej pomoci. PeÀaÏn˘ prís-
pevok sa poskytuje obãanovi s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím, ktor˘ je podºa
posudku odkázan˘ na pomôcku a táto
pomôcka vyÏaduje opravu, alebo pes so
‰peciálnym v˘cvikom vyÏaduje chirurgic-
k˘ zákrok v rámci veterinárnej starostli-
vosti, s v˘nimkou pomôcky, ktorá sa
poskytuje alebo poÏiãiava na základe
zdravotného poistenia. PeÀaÏn˘ príspe-
vok na opravu pomôcky moÏno poskyt-
núÈ, ak cena opravy alebo cena opravy
s cenou doteraj‰ích opráv nepresiahne
spravidla 50 % ceny novej pomôcky.
V˘‰ka peÀaÏného príspevku na opravu
pomôcky sa urãí percentuálnou sadzbou
v závislosti od ceny opravy pomôcky
a príjmu obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím. 

PRÍSPEVOK NA KÚPU OSOBNÉHO
MOTOROVÉHO VOZIDLA 
podºa § 61 moÏno poskytnúÈ obãanovi
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, ktor˘
je podºa posudku odkázan˘ na individu-
álnu prepravu osobn˘m motorov˘m
vozidlom, a nie je star‰í ako 65-roãn˘.
PeÀaÏn˘ príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla moÏno poskytnúÈ
obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnu-
tím, ak bude osobné motorové vozidlo
vyuÏívaÈ dvakrát do t˘ÏdÀa na úãely pre-
pravy do zamestnania, do ‰kolského za-
riadenia alebo do zariadenia sociálnych
sluÏieb. V˘‰ka peÀaÏného príspevku na
kúpu osobného motorového vozidla je
najviac 200 000 Sk. Podºa poslednej
novely zákona o sociálnej pomoci, ktorá
je v platnosti od 1. januára 2005, je moÏné
peÀaÏn˘ príspevok poskytnúÈ aj na kúpu
osobného motorového vozidla s automa-
tickou prevodovkou najviac do v˘‰ky
250 000 Sk. 

ëal‰í peÀaÏn˘ príspevok sa poskytne
obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnu-
tím, ak od uplynutia predchádzajúceho
peÀaÏného príspevku uplynulo sedem
rokov. Obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím je povinn˘ vrátiÈ peÀaÏn˘
príspevok na kúpu osobného motorového
vozidla alebo jeho pomernú ãasÈ, ak osob-
né motorové vozidlo predá pred uplynu-
tím siedmich rokov od poskytnutia prís-
pevku, alebo ak sa motorové vozidlo
nevyuÏíva na prepravu obãana s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím. Ak obãan s ÈaÏ-
k˘m zdravotn˘m postihnutím zomrie
pred uplynutím siedmich rokov od
poskytnutia peÀaÏného príspevku na
kúpu osobného motorového vozidla,
peÀaÏn˘ príspevok alebo jeho pomerná
ãasÈ sa uplatÀuje ako pohºadávka v kona-
ní o dediãstve.

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK 
NA PREPRAVU
Podºa § 62 zákona o sociálnej pomoci
obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnu-
tím, ktor˘ je podºa posudku odkázan˘ na
individuálnu prepravu osobn˘m motoro-
v˘m vozidlom, moÏno poskytnúÈ peÀaÏ-
n˘ príspevok na prepravu. NemoÏno ho
poskytnúÈ obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím, ktorému sa poskytuje pre-
pravná sluÏba alebo peÀaÏn˘ príspevok na
kompenzáciu zv˘‰en˘ch v˘davkov súvi-
siacich so zabezpeãením prevádzky osob-
ného motorového vozidla alebo obãanovi
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, ktor˘
je vlastníkom alebo drÏiteºom osobného
motorového vozidla. Poskytuje sa na
základe preukázan˘ch v˘davkov na pre-
pravu zabezpeãovanú právnickou osobou
alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávne-
nie na vykonávanie prepravy, najviac vo
v˘‰ke 2 500 Sk mesaãne. 

PRÍSPEVKY 
NA BEZBARIÉROVOSŤ
V ustanovení § 63 zákona o sociálnej
pomoci je upravené poskytovanie
peÀaÏného príspevku na úpravu bytu,
rodinného domu alebo garáÏe. Obãano-

vi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím,
ktor˘ je podºa posudku odkázan˘ na úpra-
vu bytu, rodinného domu alebo garáÏe,
moÏno poskytnúÈ peÀaÏn˘ príspevok na
úpravu bytu, rodinného domu alebo gará-
Ïe s cieºom dosiahnuÈ ich bezbariérovosÈ.
Za úpravu bytu, rodinného domu alebo
garáÏe sa povaÏujú také zmeny, ktor˘mi sa
upravuje existujúce zariadenie v byte,
v rodinnom dome alebo v garáÏi, za úpra-
vu nemoÏno povaÏovaÈ vybudovanie
nového objektu alebo zariadenia
(kúpeºÀa, WC, plyn, kanalizácia, vodo-
vod). PeÀaÏn˘ príspevok nie je moÏné
poskytnúÈ na úpravy vykonané pred dÀom
posúdenia. Úhrn poskytnut˘ch peÀaÏn˘ch
príspevkov na úpravu bytu, rodinného
domu alebo garáÏe v období siedmich
rokov nesmie presiahnuÈ 250 000 Sk.

PRÍSPEVKY 
NA STRAVOVANIE
Obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnu-
tím podºa § 64 zákona o sociálnej pomoci,
ktor˘ je podºa posudku odkázan˘ na kom-
penzáciu zv˘‰en˘ch v˘davkov, moÏno
poskytnúÈ peÀaÏn˘ príspevok na zv˘‰e-
né v˘davky na diétne stravovanie,
peÀaÏn˘ príspevok na zv˘‰ené v˘dav-
ky súvisiace s hygienou alebo opotre-
bovaním ‰atstva, bielizne, obuvi a byto-
vého zariadenia, peÀaÏn˘ príspevok na
zv˘‰ené v˘davky súvisiace so zabezpe-
ãením prevádzky osobného motorové-
ho vozidla a peÀaÏn˘ príspevok na zv˘-
‰ené v˘davky súvisiace so starostlivos-
Èou o psa so ‰peciálnym v˘cvikom.

V˘‰ka peÀaÏného príspevku na diétne
stravovanie je mesaãne 1 000 Sk pre
choroby a poruchy uvedené v prvej skupi-
ne, 500 Sk mesaãne pre choroby a poruchy
uvedené v druhej skupine a 300 Sk mesaã-
ne pre choroby a poruchy uvedené v tretej
skupine prílohy ã. 13 zákona o sociálnej
pomoci. V˘‰ka peÀaÏného príspevku na
kompenzáciu zv˘‰en˘ch v˘davkov súvi-
siacich s hygienou alebo s opotrebova-
ním ‰atstva, bielizne, obuvi a bytového
zariadenia je 500 Sk, v˘‰ka peÀaÏného
príspevku na kompenzáciu zv˘‰en˘ch
v˘davkov súvisiacich so zabezpeãením
prevádzky osobného motorového
vozidla je 700 Sk mesaãne. 

V˘‰ka peÀaÏného príspevku na kom-
penzáciu zv˘‰en˘ch v˘davkov súvisia-
cich so starostlivosÈou o psa so ‰peciál-
nym v˘cvikom je 1 200 Sk mesaãne. 

PeÀaÏn˘ príspevok na zv˘‰ené v˘dav-
ky sa neposkytuje, ak príjem obãana
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím
presiahol dvojnásobok sumy Ïivotné-
ho minima pre plnoletú fyzickú osobu
ustanoveného osobitn˘m predpisom.

PRÍSPEVOK 
ZA OPATROVANIE
Poskytovanie peÀaÏného príspevku za
opatrovanie je upravené v § 64a zákona
ã. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskor‰ích predpisov. PeÀaÏn˘
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príspevok za opatrovanie sa poskytuje
fyzickej osobe, ktorá opatruje obãana s ÈaÏ-
k˘m zdravotn˘m postihnutím star‰ieho
ako ‰esÈ rokov, ktor˘ je podºa posudku
odkázan˘ na celodenné, osobné a riad-
ne opatrovanie. Za fyzickú osobu na
úãely poskytovania peÀaÏného príspevku
sa povaÏuje manÏel, manÏelka, rodiã
alebo obãan, ktor˘ prevzal dieÈa do sta-
rostlivosti nahrádzajúcej starostlivosÈ
rodiãov, alebo fyzická osoba, ktorú súd ur-
ãil za opatrovníka obãana s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím, dieÈa, star˘ rodiã,
vnuk, vnuãka, súrodenec, nevesta, zaÈ,
svokor, svokra. PeÀaÏn˘ príspevok za
opatrovanie sa poskytuje vo v˘‰ke 6 000 Sk
mesaãne pri opatrovaní jedného obãa-
na a vo v˘‰ke 8 000 Sk mesaãne pri
opatrovaní dvoch alebo viacer˘ch ob-
ãanov s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnu-
tím. PeÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie sa
zvy‰uje o 1 500 Sk mesaãne, ak je obãa-
nom s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnu-
tím nezaopatrené dieÈa a fyzická osoba,
ktorá opatruje obãana s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím, nemá v ãase opat-
rovania príjem podºa osobitného pred-
pisu a nepoberá dávky dôchodkového
poistenia alebo dávky v˘sluhového
zabezpeãenia.

V ustanovení § 64a je tieÏ uvedené,
v ktor˘ch prípadoch sa peÀaÏn˘ príspe-
vok za opatrovanie neposkytuje
v plnej v˘‰ke: � ak obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postih-
nutím odkázan˘ na opatrovanie nav‰te-
vuje zariadenie sociálnych sluÏieb,
základnú ‰kolu, strednú ‰kolu alebo
pred‰kolské zariadenie viac ako 20
hodín t˘Ïdenne, peÀaÏn˘ príspevok sa
poskytuje vo v˘‰ke 5 300 Sk mesaãne, � ak fyzická osoba, ktorá opatruje obãa-
na s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím,
poberá dávky dôchodkového poiste-
nia alebo dávky v˘sluhového zabezpe-
ãenia (okrem sirotského a ãiastoãne inva-
lidného dôchodku podºa predpisov pred
1. 1. 2004), peÀaÏn˘ príspevok sa kráti
o 50 % dávky dôchodkového poistenia, � ak je príjem obãana s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím vy‰‰í ako 1,2-
násobok sumy Ïivotného minima pre
plnoletú fyzickú osobu podºa osobitného
predpisu (4 580 Sk), peÀaÏn˘ príspevok
za opatrovanie sa kráti o sumu prevy‰ujú-
cu tento príjem (krátenie v ods. 2 a 3 sa
nepouÏije súãasne). 

Cieºom poskytovania peÀaÏn˘ch prís-
pevkov na kompenzáciu pre obãanov
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím a pe-
ÀaÏného príspevku za opatrovanie je
zmierniÈ dopad nárastu v˘davkov, ktoré
im vznikajú v dôsledku ÈaÏkého zdravot-
ného postihnutia v kaÏdodennom Ïivote
a ich integrácia do spoloãnosti. 

ODBOR PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV 
NA KOMPENZÁCIU DÔSLEDKOV 

ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO 
POSTIHNUTIA ÚPSVR

Ilustračné foto: JANKA VESELSKÁ

Amália Fundjová, riaditeºka Detské-
ho domova v Dob‰inej, pri tejto prí-
leÏitosti uviedla, Ïe transformácia
ich zariadenia sa zaãala v roku 1999
vytvorením piatich samostatn˘ch
skupín. ·tyri boli heterogénne a jed-
na homogénna (10 dievãat). „V roku
2003 sme zakúpili jeden rodinn˘
dom – satelit v Dob‰inej, ktor˘ sme
dali do prevádzky 5. 1. 2004. V súãas-
nosti je tam umiestnen˘ch 11 detí.
Obedy poãas t˘ÏdÀa majú zabezpe-
ãené v hlavnej budove detského
domova a poãas víkendov, prázdnin
a sviatkov si varia v satelite. Vlani
sme na základe vypracovaného pro-
jektu získali finanãné prostriedky na
zakúpenie ‰tyroch nehnuteºností –
rodinn˘ch domov. Tri sú v RoÏÀave,
z toho dva domy sú zakúpené pre
deti ·Z·I, ktoré majú nariadenú
ústavnú v˘chovu, a jeden dom pre
deti ná‰ho zariadenia, ktoré nav‰te-
vujú stredné a uãÀovské ‰koly v RoÏ-
Àave a blízkom okolí. Bude v nich
umiestnen˘ch 10 detí. StarostlivosÈ
o ne zabezpeãia piati zamestnanci,
‰tyria vychovávatelia a jedna gazdi-
ná. V tejto skupine budú maÈ deti
obedy zabezpeãené v rámci stravova-
cích zariadení v ‰kolách, ale raÀajky,

desiatu, olovrant a veãere si budú
pripravovaÈ samy za pomoci sluÏbu-
konajúcich vychovávateºov. Jedálny
lístok si navrhnú na t˘ÏdeÀ a na
základe toho sa urobí kalkulácia
potravín a nákup. T˘mto sa usiluje-
me deÈom vyrastajúcim v ústavnej
v˘chove priblíÏiÈ a spoznaÈ Ïivot
v rodine a pripraviÈ ich na samostat-
n˘ Ïivot po odchode z detského
domova, ão im pomôÏe ºah‰ie sa
vãleniÈ do Ïivota spoloãnosti.

RED.
Ilustračné foto: ARCHÍV

Detskému domovu Dobšiná
pribudol nový satelit
Riaditeľstvo Detského domova v Dobšinej 26. januára 2005
otvorilo satelit v Rožňave na Kasárenskej ulici č. 6. Na sláv-
nostnom podujatí sa zúčastnili Ildikó Polačeková, námestníčka
generálneho riaditeľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny,
Peter Szabo, riaditeľ odboru sociálnoprávnej ochrany detí, ako
aj primátor mesta Rožňavy František Kardoš, riaditeľka Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Judita Kántorová
a ďalší hostia. 
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Na úvodnom stretnutí k pilotnému
projektu, ktoré zorganizoval Úrad

práce v Dunajskej Strede 21. januára
2005, sa zúãastnili takisto zástupcovia
partnersk˘ch organizácií, Úradu vlády SR
a Národnej agentúry programu Leonardo
da Vinci. Riaditeº Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Dunajskej Strede
Tibor Varga v otváracom príhovore prí-
tomn˘ch oboznámil so spoloãensko-hos-
podárskou situáciou v okrese Dunajská
Streda a takisto so situáciou na trhu
práce, ktorú charakterizujú niektoré ‰pe-
cifiká: nezamestnanosÈ v okrese sa pohy-
buje okolo 10 %, ão je menej ako priemer
na Slovensku. Tento pozitívny trend sa
zaãal v roku 2003, markantnej‰ie sa v‰ak
prejavil v r. 2004, pretoÏe sa lep‰ie vyuÏí-
vali nástroje aktívnej politiky trhu práce.
V okrese je vysoká podnikateºská aktivita,
ktorú predstavuje 9 000 Ïivnostníkov, 
1 200 men‰ích firiem do 20 zamestnan-
cov, 121 zamestnávateºov s poãtom ºudí
nad 20 zamestnancov. Z toho stavebné
firmy tvoria 8 %, poºnohospodárske 8 %,
priemysel 16 %, obchod a sluÏby 56 %.
NezamestnanosÈ postihuje v‰etky vekové
kategórie, ale je pomerne vysoká – 18 %
dosahuje medzi mlad˘mi ºuìmi, vo vekovej
kategórii nad 45 – 50 rokov a viac je 19 %.

Dlhodobá nezamestnanosÈ, tak ako aj
v in˘ch regiónoch, dosahuje pribliÏne 
42 %. Za silné stránky okresu oznaãil
v˘hodnú geografickú polohu, s ãím súvi-
sí moÏnosÈ pohybu za prácou do zahrani-
ãia, najmä do Maìarska, ale aj v rámci
Slovenska – do Galanty, Bratislavy, Trna-
vy. V priemyselnej zóne v lokalite ·amo-

rína, ktorú vytvorilo mesto s úãasÈou za-
hraniãného kapitálu, vznikajú nové praco-
viská. Úrad práce v Dunajskej Strede robil
prieskum, aké profesie tam budú potreb-
né. S dôrazom na individuálny prístup sa
venujú dlhodobo nezamestnan˘m a pri-
pravujú ich tak, aby obstáli v práci a pro-
fesiách. Vy‰e 200 nezamestnan˘ch zaãalo
samo podnikaÈ. Keì sa ekonomické pros-
tredie bude zlep‰ovaÈ, Ïivnostníkov pri-
budne, ão bude veºmi dôleÏité, pretoÏe

v tomto regióne uÏ veºk˘ch investorov
oãakávaÈ nemôÏu, lebo sú v neìalekej
Bratislave, Trnave a GyŒri a tam smeruje
aj pohyb pracovn˘ch síl. Vzniká tu v‰ak
priestor pre subdodávateºov a poskytova-
teºov sluÏieb. 

„V rámci SR sa snaÏíme skvalitÀovaÈ
prácu úradov práce najmä v oblasti pora-

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede je pred-
kladateľom pilotného projektu s názvom ÚRAD PRÁCE & KLIENTI
– ZLEPŠENIE KOMUNIKÁCIE MEDZI PORADCAMI NA ÚRADOCH
PRÁCE A JEHO KLIENTMI (č. p. SK/04/B/F/PP-177.401) -- spolufi-
nancovaného Európskou komisiou v rámci programu Leonardo da
Vinci. Projekt vznikol v spolupráci s rakúskou firmou BEST (Insti-
tut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining
GmbH) a bude na ňom spolupracovať ďalších 15 partnerských
organizácií z Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Rakúska, Ta-
lianska, Švédska, Lotyšska, Čiech a Maďarska. Projekt sa bude
realizovať do 30. apríla 2007.

MANAŽMENT PROJEKTU
Hlavn˘m cieºom je zabezpeãiÈ efektívne, ‰tandardné a korektné
fungovanie projektu. Firma BEST bude koordinátorom aj part-
nerom zodpovedn˘m za niektoré pracovné balíky.

ANALÝZA
V prvej fáze projektu sa uskutoãní anal˘za súãasnej situácie v
nov˘ch krajinách EÚ (SR, CZ, HU, LV). PoslúÏi na identifikáciu
aktivít uskutoãÀovan˘ch ÚP v jednotliv˘ch krajinách. Prieskum
tieÏ prispeje k identifikácii situácie v ostatn˘ch nov˘ch kraji-
nách EÚ a v kandidátskych krajinách. 

DOBRÁ PRAX 
Projekt bude ãerpaÈ zo skúseností star˘ch krajín EÚ (AT, DE, FR,
UK) a taktieÏ poskytne úspe‰n˘ model ‰kolenia zamestnancov
ÚP z jednotliv˘ch krajín. ·peciálne sa zameria na párovanie
voºn˘ch pracovn˘ch miest a uchádzaãov o zamestnanie. 

VÝVOJ PRODUKTU (PRVÁ FÁZA)
Projekt vypracuje nasledovné produkty:� Uãebn˘ plán pre ‰koliteºov: „Lep‰ie poradenstvo a komuni-
kaãné schopnosti poradcov a sprostredkovateºov ÚP v nov˘ch
krajinách EÚ.“� Materiály pre ‰koliteºov a úãastníkov kurzu (pouÏitie poãas
‰kolenia zamestnancov ÚP).� Príruãka pre poradcov (individuálne a skupinové poraden-
stvo).
Materiály budú vypracované jednotliv˘mi skupinami poãas
projektu, prispeje to k efektívnej v˘mene know-how medzi jed-
notliv˘mi krajinami.

PILOTNÉ TESTY
Pred vypracovaním koneãnej verzie materiály prejdú pilotn˘m
testovaním v SR, CZ, HU, LV. V kaÏdej krajine sa uskutoãnia 2
pilotné kurzy s úãastníkmi z rôznych regiónov. Tím ‰koliteºov

Aktivity Úradu práce v Dunajskej Strede   

Projekt Úrad práce & klienti 

||
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denstva a sprostredkovania, aby sme boli
bliÏ‰ie ku klientovi, zefektívniÈ a poskytovaÈ
ão moÏno najlep‰ie sluÏby v rámci sluÏieb
zamestnanosti v Európskej únii,“ uviedla
riaditeºka odboru SluÏieb odborného
poradenstva Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny Helena Furindová.
Ako ìalej povedala, spolupráca v rámci
tak˘chto medzinárodn˘ch projektov vÏdy
priná‰a zlep‰enia a nové poznatky. Tento
projekt je zameran˘ na zvy‰ovanie efektív-
nosti poradensk˘ch a sprostredkovateº-
sk˘ch sluÏieb a od zahraniãn˘ch partne-
rov oãakávame, Ïe získame nejaké nové
skúsenosti, ktoré budeme môcÈ preniesÈ
do praxe. Je dobré, Ïe úroveÀ spolupráce
s medzinárodn˘mi in‰titúciami, a so
zahraniãím vôbec, sa posúva aj na okresy
a jednotlivé okresné úrady práce. 

Úrad vlády SR na stretnutí reprezen-
tovala Iveta Fáberová z odboru rozvoja
regiónov a ‰trukturálnych akcií EÚ.
Zdôraznila, Ïe v oblasti rozvoja ºudsk˘ch
zdrojov a zlep‰enia sociálnej situácie jed-
notlivcov je nevyhnutné, aby sa zvy‰ova-
la zamestnanosÈ zaloÏená na kvalifikova-
nej a flexibilnej pracovnej sile. Program
Leonardo da Vinci ako komunitárny pro-
gram je jednou z foriem pomoci EÚ a pris-
peje k zlep‰eniu situácie v oblasti zamest-
nanosti v tomto regióne.

„Program Leonardo da Vinci je labo-
ratóriom inovácií“, povedal Pavol Krem-
pask˘ z Národnej agentúry tohto progra-
mu. Má tri dimenzie – inováciu, kvalitu
v odbornom vzdelávaní a nadnárodnú
dimenziu. Je dôleÏitou iniciatívou na
posilnenie spolupráce so zahraniãím
v rámci odborného vzdelávania nielen
v SR, ale aj krajinách EÚ. ZdôrazÀuje to aj
vyhlásenie na konferencii o odbornej prí-
prave v holandskom Maastrichte v decem-
bri 2004. Jednou z podmienok úspechu
tohto projektu bolo práve dlhodobé part-
nerstvo. Máme na mysli nielen partner-
stvo medzi ÚPSVR v Dunajskej Strede
a rakúskym partnerom BEST Trainig, ale

partnerstvo viacer˘ch zúãastnen˘ch. A to
je jedna z podmienok úspe‰nej implemen-
tácie v˘sledkov projektu v praxi, ão je aj
cieºom programu Leonardo da Vinci. 

Cieºom projektu je preskúmaÈ situá-
ciu v oblasti komunikácie so zákazníkom,
pokiaº ide o poradcov a sprostredkovateºov
na úradoch prace v krajinách partnerov. 
Predmetom projektu je ìalej:� zlep‰iÈ ‰koliace metódy pre poradcov
a sprostredkovateºov na úradoch práce
(ìalej len ÚP) v nov˘ch ãlensk˘ch kraji-
nách, � zlep‰iÈ spoluprácu medzi zamestnáva-
teºmi a sprostredkovateºmi práce na ÚP,� zlep‰enie párovania voºn˘ch pracov-
n˘ch miest a uchádzaãov o zamestnanie,� prehæbiÈ komunikaãné schopnosti
poradcov a sprostredkovateºov na ÚP,� dobrá kombinácia partnerov zo „sta-
r˘ch“ krajín EÚ a z „nov˘ch“ krajín EÚ
prispeje k efektívnej identifikácii potrieb
trhu práce v jednotliv˘ch krajinách, � podporiÈ ciele Európskej komisie,

� poradenstvo v oblasti v˘beru vhodné-
ho zamestnania,� identifikácia potrieb klientov ÚP indi-
viduálnym alebo skupinov˘m poraden-
stvom, prípadne iné metódy,� zlep‰iÈ kvalifikáciu a zruãnosti porad-
cov a sprostredkovateºov ÚP,� porozumieÈ potrebám a jazyku
zamestnávateºov,� zameraÈ sa na rovnosÈ príleÏitostí
medzi muÏmi a Ïenami,� zameraÈ sa na rozvoj mäkk˘ch zruã-
ností,� braÈ do úvahy kultúrne aj sociálne
zázemie klientov ÚP.

Na základe prieskumov a dobr˘ch skú-
seností partnerov budú vyvinuté materiá-
ly, ktoré pomôÏu zv˘‰iÈ kvalitu poraden-
stva, zlep‰ia komunikaãné schopnosti
zamestnancov úradov práce a nauãia ich
„rozumieÈ jazyku zamestnávateºa“.

JANKA VESELSKÁ
ĽUBICA SLAMEČKOVÁ

Foto: AUTORKA

bude pozostávaÈ zo ‰koliteºov, ktorí sa podieºali na WP4 projek-
tu a k nim budú priãlenení ‰kolitelia zo star˘ch krajín EÚ.

VÝVOJ (DRUHÁ FÁZA)
V˘sledky z pilotn˘ch kurzov budú pouÏité v závereãnej verzii
príruãky. Príruãka bude obsahovaÈ ìal‰ie odkazy na iné ‰kolia-
ce materiály, ãím sa zabezpeãí interaktívna pouÏiteºnosÈ t˘chto
materiálov.

ZVEREJNENIE PRODUKTU
Rozhodujúce in‰titúcie, ktoré môÏu na‰e v˘sledky vyuÏiÈ, budú
s nimi oboznámené. KaÏd˘ z partnerov sa aktívne zapojí do tejto
etapy projektu a bude viesÈ dialóg s rozhodujúcimi in‰titúciami.

DISEMINÁCIA
a popularizácia produktu
Diseminácia projektu bude prebiehaÈ takto: V kaÏdej novej kra-

jine EÚ sa uskutoãní národná konferencia, kde prebehne aj pre-
zentácia v˘sledného produktu. V kaÏdej starej krajine EÚ sa
uskutoãní seminár na národnej úrovni, kde budú prítomní pred-
stavitelia úradov práce a budú informovaní o v˘sledkoch pro-
jektu a o moÏnej ìal‰ej spolupráci. Na európskej úrovni sa usku-
toãní multiplikaãn˘ seminár, ktorého sa zúãastnia v‰etky kandi-
dátske krajiny. Projekt bude dostupn˘ na internete aj 2 roky po
jeho skonãení.

VYHODNOTENIE
Vyhodnocovanie projektu bude prebiehaÈ priebeÏne poãas jeho

realizácie. Bude podporovaÈ manaÏment projektu poãas plnení
úloh a taktieÏ bude poskytovaÈ spätnú väzbu. V polovici reali-
zaãného procesu sa uskutoãní stretnutie na identifikáciu moÏ-
n˘ch projektov˘ch úprav na troch úrovniach – partneri, cieºové
skupiny a trh práce.

e   budú v rámci projektu v týchto oblastiach:

PARTNERI PROJEKTU
1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede (SK)
2. BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, 

Viedeň, Rakúsko (AT) – poradenstvo, vzdelávanie
3. Arbeitsmarktservice LGS NiederÖsterreich – služby zamestnanosti
4. Úrad práce Znojmo (CZ) – úrad práce
5. Úrad práce Olomouc (CZ) – úrad práce
6. Czech Association for Personnel Management – zväz zamestnávateľov
7. Telehaus Vetter (DE) – poradenstvo, vzdelávanie
8. Arbeitsamt Zwiesel – úrad práce
9. IRFA Sud (FR) – poradenstvo, vzdelávanie

10. Úrad práce Séte (FR) – úrad práce
11. Úrad práce Győr-Moson-Sopron (HU) – úrad práce
12. IFOA, Centro di Formazione e Servizi delle Camere di Commercio

– vzdelávanie dospelých
13. Servicio Politiche di Lavoro Modena – služby zamestnanosti
14. Latvian Adult Education Association (LV) – vzdelávanie dospelých
15. State Employment Service of Latvia – úrad práce
16. Folksuniversitetet Kristianstad (SE) – univerzita
17. University of Glasgow (UK) – univerzita
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AKÝ BOL VLAŇAJŠOK PRE SIEŤ
EURES NA SLOVENSKU?
SieÈ EURES zaznamenávala od svojho
spustenia vysok˘ záujem klientov, ktor˘
v roku 2004 postupne narastal a stále ras-
tie úmerne rastu ponuky a komplexnosti
na‰ich sluÏieb pre klientov. EURES
poradcovia a EURES asistenti mali
mesaãne priemerne 12 000 klientskych
kontaktov (osobn˘ch, telefonick˘ch, mai-
lov˘ch). Z tohto poãtu sa dve tretiny, teda
zhruba 8-tisíc klientov zaujíma o pracov-
né moÏnosti v zahraniãí a 4-tisíc klientov
hºadá radu, ãi informáciu.

K dÀu vstupu SR do Európskej únie
zaãala pracovaÈ aj internetová stránka
www.eures.sk, ktorá klientom ponúka
‰irokú ‰kálu sluÏieb a informácií z denne
aktualizovanej databázy voºn˘ch pracov-
n˘ch miest v zahraniãí pre obãanov SR, aÏ
po formulár na zadávanie otázok klientov
pre na‰ich EURES poradcov. Doteraz túto
sluÏbu vyuÏilo 239 klientov. V súãasnosti
sa v databáze voºn˘ch pracovn˘ch miest
nachádza 172 pracovn˘ch ponúk do krajín
EÚ, ktoré obsahujú 974 voºn˘ch pracov-
n˘ch miest (VPM). Celkovo bolo v roku
2004 uverejnen˘ch 606 pracovn˘ch
ponúk, ktoré obsahovali niekoºko tisíc
voºn˘ch pracovn˘ch miest. V databáze sa
nachádzajú tie voºné pracovné miesta, na
ktoré majú zamestnávatelia záujem umiest-
niÈ uchádzaãa zo Slovenska. SúãasÈou tejto
webovej stránky je aj kritériov˘ vyhºadá-
vaã voºn˘ch pracovn˘ch miest. V polovici
decembra 2004 bola sprístupnená elektro-
nická databáza na zadávanie Ïivotopisov
pre klientov, ktorí majú záujem o prácu
v zahraniãí. K 1. januáru 2005 bola spuste-
ná vybraná ãasÈ webovej stránky aj
v nemeckom jazyku. Náv‰tevnosÈ webovej
stránky EURES je pribliÏne 1 000 náv‰tev
z originálnych IP adries denne, s denn˘m
priemerom 60 000 bitov.

Okrem napæÀania svojich základn˘ch
cieºov, ktor˘mi sú poradenská, informaã-
ná a sprostredkovateºská ãinnosÈ, sieÈ
EURES na Slovensku sa vlani vo vzÈahu
k externému prostrediu zamerala na plne-
nie troch rámcov˘ch cieºov:� zviditeºÀovanie siete EURES pre ‰iro-
kú verejnosÈ; � nadväzovanie kontaktov so zamest-
návateºmi a partnermi; � smerovanie k budovaniu cezhraniã-
n˘ch partnerstiev. 

ZVIDITEĽŇOVANIE SIETE 
EURES PRE VEREJNOSŤ
Na‰ou snahou v tejto oblasti bolo dostaÈ sieÈ
EURES do povedomia ‰irokej verejnosti tak,
aby si na‰i klienti boli vedomí moÏnosti,
ktorú im úrady práce, sociálnych vecí a rodi-
ny ponúkajú pri hºadaní si práce v krajinách
Európskej únie, pri hºadaní odpovedí na
„eurootázky“, ktoré ich trápia, alebo pri hºa-
daní informácií, ktoré sa spájajú so Ïivotom
a prácou v jednotliv˘ch krajinách EÚ
a európskeho hospodárskeho priestoru. 

Tento cieº sme v roku 2004 napæÀali prost-
redníctvom ‰tyroch základn˘ch subaktivít:
1. úãasÈou na akciách celoslovenského
v˘znamu (aktívna participácia na burze
práce v Trenãíne, na veºtrhu vzdelávania
VAPAC, zorganizovanie prvej medziná-
rodnej burzy práce v Poprade);
2. aktívna komunikácia s médiami;
3. pravidelné náv‰tevy vzdelávacích
in‰titúcií (univerzity, vybrané stredné
‰koly – EURES poradcovia a EURES asis-
tenti uskutoãnili vo svojich regiónoch
sériu predná‰ok o sieti EURES a o príleÏi-
tostiach, ktoré ponúka generácii vstupu-
júcej na trh práce).

NADVIAZANIE KONTAKTOV SO
ZAMESTNÁVATEĽMI A PARTNERMI
Jedn˘m z kºúãov˘ch momentov determi-
nujúcich aktívny prínos siete EURES je jej
schopnosÈ ponúknuÈ klientovi tú sluÏbu,
ktorú hºadá. V slovenskej realite je to
najmä vhodné pracovné miesto. Zo ‰tatis-
tick˘ch zistení vypl˘va, Ïe z priemerného
poãtu 12 000 kontaktov mesaãne 8 000

kontaktov predstavuje záujem práve
o sprostredkovanie zamestnania do niek-
torej z krajín EÚ. Kºúãovou v tejto súvis-
losti je ponuka voºn˘ch pracovn˘ch
miest, ktorá sa odvíja najmä od spolupra-
cujúcich zamestnávateºov a partnerov.

V tomto smere sme v roku 2004 vyví-
jali nasledujúce aktivity:
1. Zorganizovanie prvej medzinárodnej
burzy práce v Poprade

(SieÈ EURES v spolupráci s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade
zorganizovala dvojdÀovú burzu práce,
ktorá bola zameraná v˘luãne na prezento-
vanie zahraniãn˘ch zamestnávateºov. Do
Popradu pri‰lo 13 zamestnávateºov z pia-
tich európskych krajín. Burzu práce nav-
‰tívilo vy‰e 1 500 záujemcov a viac ako
150 klientov si na‰lo prácu);
2. Pilotn˘ projekt zamestnávania obãa-
nov SR v Rakúsku

(Tento projekt realizujeme s partnerskou
in‰titúciou – AMS Rakúsko. NáplÀou projek-
tu je postupovanie dlhodobo neobsaditeº-
n˘ch voºn˘ch pracovn˘ch miest v Rakúsku
v oblastiach Burgendland a Niederosterreich
pre obãanov Slovenska. Na tieto pracovné
miesta Rakúsko vydá pre na‰ich obãanov
pracovné povolenia. Ide o pilotn˘ projekt,
v rámci ktorého nám ku koncu roka 2004
ponúkli 26 voºn˘ch pracovn˘ch miest.); 

3. Náv‰tevy kºúãov˘ch slovensk˘ch
zamestnávateºov

(SieÈ EURES je celoeurópskou sieÈou
a hlavn˘m nástrojom Európskej únie na
zvy‰ovanie mobility na európskom trhu
práce. Jednou z na‰ich povinností je preto
aktívny prístup k slovensk˘m zamestnáva-
teºom a ich oboznámenie s moÏnosÈou zís-
kavania zamestnancov zo zahraniãia. Pri
napæÀaní tejto aktivity uskutoãnili EURES
poradcovia vo svojich regiónoch prezentá-
cie pre v˘znamn˘ch zamestnávateºov.); 
4. Budovanie okruhu spolupracujúcich
zahraniãn˘ch zamestnávateºov.

SMEROVANIE K BUDOVANIU 
CEZHRANIČNÝCH PARTNERSTIEV
Neoddeliteºnou súãasÈou budovania siete
EURES je aj budovanie cezhraniãn˘ch part-
nerstiev v prihraniãn˘ch lokalitách, v kto-
r˘ch dochádza k v˘raznej cezhraniãnej mo-
bilite za prácou. Na Slovensku sme v roku
2004 upriamili pozornosÈ na dve takéto úze-
mia – Podunajsko a Beskydy, s cieºom roz-
voja ktor˘ch sa uskutoãnili bilaterálne, resp.
multilaterálne stretnutia. V˘stupom tohto
úsilia bude v koneãnej fáze vznik oficiálneho
cezhraniãného partnerstva EURES – T, ktoré
bude uºahãovaÈ cezhraniãnú mobilitu, od-
straÀovaÈ prekáÏky a bariéry prihraniãn˘ch
trhov práce a zvy‰ovaÈ informovanosÈ v pred-
metn˘ch regiónoch o v‰etk˘ch aspektoch
Ïivota a práce na druhej strane hranice.

dokončenie na str. 14

Za prácou cez sieť EURES 
Vstupom Slovenska do Európskej únie 1. mája 2004 vznikla pre
našich občanov príležitosť významnejšie sa zapojiť do jednotného
európskeho trhu práce. Možnosť využitia tejto príležitosti umocni-
lo spustenie siete Európskych služieb zamestnanosti – EURES na
území SR. Táto sieť je hlavným nástrojom zvyšovania mobility
euroobčanov za prácou v rámci EÚ. Za sedem mesiacov svojho
pôsobenia na trhu práce u nás si vybudovala pevné postavenie
a dôveru klientov vo svoje služby. 

EURES V ČÍSLACH ROKU 2004
Priemerný počet klientov za deň:

615
Priemerný počet pracovných telefonátov
a odpovedí na e-mail za deň: 358
Počet uskutočnených pohovorov 
v r. 2004: 198
Počet uchádzačov na pohovoroch:

6 891
Počet vybraných uchádzačov:

3 634
Počet zaevidovaných uchádzačov 
v individuálnych databázach EURES 
na jednotlivých ÚPSVR 10 906
Počet klientov, ktorí sa 
zamestnali cez EURES: 4 779

(odhad)

�
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ëal‰ou zásadnou zmenou boli klientsky
orientované sluÏby s dôrazom na indivi-
duálny prístup k samotn˘m uchádzaãom
o zamestnanie a k zamestnávateºom.
V sociálnej oblasti sa pasívne poberanie
sociálnych dávok zmenilo na aktívny prí-
stup klientov. Reformy boli na‰tartované
správne – miera nezamestnanosti sa v prie-
behu roka dostala na hranicu 14,63 %.
Disponibilná miera nezamestnanosti sa
v decembri ustálila na 13,07 %, ão je 342
294 uchádzaãov, k˘m pred rokom v tomto
mesiaci to bolo 15,56 %.

Prostredníctvom úradov práce vlani
vstúpilo do pracovného pomeru takmer
50 000 uchádzaãov. Mrzí nás v tomto
ohºade najmä disparita medzi regiónmi.
Dlhodobá nezamestnanosÈ sa stále pohy-
buje na hranici 50 %, a ani v tomto roku
nie sú predpoklady na jej v˘razné zníÏe-
nie. Aktívne nástroje politiky zamestna-
nosti, a najmä príspevky, sú orientované
do regiónov s najvy‰‰ou mierou neza-
mestnanosti. Prioritou na tento rok bude
pokraãovaÈ v tom, ão sme dobre zaãali.
Mali by sme predov‰etk˘m viac hovoriÈ
o zvy‰ovaní zamestnanosti a menej
o nezamestnanosti. Treba sa sústrediÈ
na problémové regióny, ísÈ cestou
vzdelávania a vyuÏívania grantov.
V tomto roku budeme takisto pokraão-
vaÈ v zaãatej transformácii detsk˘ch
domovov.“

V úvodnom slove generálny riaditeº
Rudolf Sokol informoval, Ïe úrady

práce sociálnych vecí a rodiny v roku
2004 pre‰li zásadn˘mi zmenami najmä
ich samotnou lokalizáciou – agendu
zabezpeãujú na takmer 98 pracoviskách,
zostáva e‰te prerobiÈ 28.  

„V rámci organizaãn˘ch zmien bolo
zo systému uvoºnen˘ch 1 415 zamestnan-
cov, z toho na Ústredí PSVR 286. Zásadná
zmena sa t˘kala aj financovania nástrojov
aktívnej politiky zamestnanosti. V roku
2004 sme zaãali po prv˘ raz ãerpaÈ zdroje
z Európskeho sociálneho fondu. V rámci
alokovan˘ch finanãn˘ch prostriedkov sú
dohody podpísané na 83 %, priãom nevy-
ãerpané prostriedky moÏno vyuÏiÈ do
konca apríla tohto roku. 

Námestníãka generálneho riaditeºa
pre sluÏby zamestnanosti Tatiana
Matejoviãová konkretizovala niektoré
údaje pre oblasÈ zamestnanosti: „Cieºom
legislatívnej zmeny v oblasti zamestna-
nosti bolo zv˘‰enie kvality poskytova-
n˘ch sluÏieb pre uchádzaãov o zamestna-
nie a ich aktivácia s cieºom, aby si vlast-
nou iniciatívou a s na‰ou pomocou a pod-
porou na‰li zamestnanie. Odbor spros-
tredkovateºsk˘ch sluÏieb zabezpeãil od 
1. mája 2004 napojenie sa Slovenska na
medzinárodnú sieÈ EURES. V rámci 17
euresporadcov a 53 euresasistentov v SR
v súãasnosti poskytujeme sluÏby pre 10-
tisíc klientov. Cez sieÈ EURES získalo
prácu v zahraniãí 4 770 ºudí. Tento odbor
udeºuje povolenia na sprostredkovanie
zamestnania za úhradu agentúram –
v rámci tejto ãinnosti funguje 317 agentúr,
74 agentúr doãasného zamestnávania a 14
agentúr podporovaného zamestnávania.
V nasledujúcom období sa zameriame na
kontrolu skvalitnenia a dodrÏiavania
predpisov pri poskytovaní ich sluÏieb. 

SluÏby zamestnanosti z hºadiska kon-
troly a metodického dohºadu zabezpeão-
val odbor odborno-poradensk˘ch slu-
Ïieb. V rámci neho bolo na 46 úradoch

práce spracovan˘ch celkovo 216 135
individuálnych. akãn˘ch plánov. Sú to
programy, ktoré majú pri zohºadnení
schopností a kvalifikaãn˘ch predpokla-
dov pomôcÈ vybraÈ nezamestnanému
najvhodnej‰ie zamestnanie. Spolu s od-
borom informaãno-poradensk˘ch slu-
Ïieb vypracoval a zrealizoval tento odbor
Národn˘ projekt ã. VII, ktor˘ v súãasnosti
zabezpeãuje skvalitnenie poskytovan˘ch
sluÏieb v t˘chto oblastiach. Najväã‰ie
ÈaÏisko a najväã‰í objem finanãn˘ch pro-
striedkov realizoval odbor aktívnej
politiky trhu práce, ktor˘ vypracoval
alebo implementoval a finanãne zúãtová-
val sedem národn˘ch projektov.
V rámci nich bolo napríklad v roku 2004
zrekvalifikovan˘ch vy‰e 30-tisíc uchádza-
ãov o zamestnanie, 6 433 sa rozhodlo
samostatne podnikaÈ, bolo zabezpeãe-
n˘ch 10-tisíc miest pre v˘kon absolvent-
skej praxe. Od 15. januára nadobudla
úãinnosÈ vyhlá‰ka, ktorá zvy‰uje poskyto-
vané príspevky pri zamestnávaní znev˘-
hodnen˘ch zdravotne postihnut˘ch

Bilancia činnosti
a nové úlohy
Bilanciou činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v uply-
nulom roku a prioritami v roku 2005 sa zaoberala tlačová konfe-
rencia Ústredia PSVR, ktorá sa uskutočnila 18. januára v Brati-
slave.

||
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obãanov alebo pri prevádzkovaní chráne-
n˘ch dielní a chránen˘ch pracovísk.
Tento odbor zároveÀ vypracoval národn˘
projekt na zabezpeãovanie vzdelania
zamestnancov pre regionálnych investo-
rov. Jednotlivé úrady v rámci pridelen˘ch
rozpoãtov˘ch prostriedkov predkladajú
Ústrediu PSVR na schválenie ìal‰ie pro-
jekty, ktoré by pomáhali vyrovnávaÈ práve
tieto regionálne disproporcie v oblasti
zamestnanosti, a zároveÀ pomáhajú zvy-
‰ovaÈ úroveÀ a kvalitu poskytovan˘ch
sluÏieb v oblasti zamestnanosti.“ 

Námestníãka generálneho riaditeºa
pre sociálne veci a rodinu Ildikó Pola-
ãeková prezentovala v˘sledky práce na
úseku sociálnych vecí a rodiny. Zabezpe-
ãovalo ju päÈ odborov vrátane odboru
posudkov˘ch ãinností, ktor˘ sa zaoberá
vydávaním posudkov pre obãanov s náro-
kom na kompenzácie, ãím sa podieºa na
rie‰ení ich sociálnej situácie. 

Na úseku pomoci v hmotnej núdzi
od 1. 1. 2004 nadobudol úãinnosÈ nov˘
zákon o pomoci v hmotnej núdzi, ktor˘
staval na nie pasívnom poberaní ‰tátnej
pomoci, ale na aktívnej úãasti obãana pri
rie‰ení svojej sociálnej situácie. Ako
vhodn˘ nástroj na túto motiváciu, ãi uÏ
hºadaním si uplatnenia na trhu práce
alebo zvy‰ovaním si kvalifikácie, bolo
zavedenie aktivaãného príspevku. Ako
sa projekt aktivácie obãanov rozbiehal,
tak sa aj zvy‰oval poãet jeho poberateºov.
K˘m vo februári ich bolo 3 947, v novem-
bri bol poãet poberateºov aktivaãného
príspevku vy‰e 100-tisíc. Od 1. mája
nadobudol úãinnosÈ v˘nos o poskytova-
ní dotácií na stravu a ‰kolské potreby
pre deti z rodín v hmotnej núdzi, ako
aj na v˘kon osobitného príjemcu. Od 1.
septembra pribudla aj ìal‰ia dotácia na
‰tipendium pre deti v hmotnej núdzi.
V súãasnosti túto dotáciu dostáva na stra-
vu 75-tisíc detí, 65-tisíc detí na ‰kolské
potreby a na ‰tipendium takmer 18-tisíc.
Na osobitného príjemcu chceme aj tento
rok klásÈ e‰te väã‰í dôraz. Tento in‰titút sa
uplatÀuje v prípade zneuÏívania alebo
nevyuÏívania dávky na úãel, na ktor˘ je
poskytnutá. Osobitného príjemcu vyko-
náva 24 obcí. Celkov˘ poãet poberateºov
pomoci v hmotnej núdzi je takmer 170-
tisíc. 

Na úseku ‰tátnych sociálnych
dávok vlani do‰lo k zmene, poberateºom
prídavku na dieÈa sa od 1. mája stal len
úrad práce, predt˘m boli platcami Sociál-
na poisÈovÀa a zamestnávatelia. V januári
2004 sme zo Sociálnej poisÈovne prevzali
zhruba 400-tisíc detí a od zamestnávate-
ºov 500-tisíc spisov, ão vychádza zhruba
na 800-tisíc detí. Prechodom tejto agendy
na úrady práce sa zamedzilo hlavne
duplicitnej v˘plate prídavku. Pri prebera-
ní bolo zisten˘ch 193 prípadov duplicit-
nej v˘platy prídavku, v jednom prípade
aÏ trojv˘plata. Od 1. mája, keì SR vstúpi-
la do EÚ, Ústredie PSVR sa stalo styãn˘m
orgánom pre v˘kon nariadenia Európske-
ho hospodárskeho spoloãenstva ã. 1408
z 1972 o koordinácii dávok sociálneho
zabezpeãenia. V na‰om prípade ide o ex-
port rodinn˘ch dávok, ako je rodiãovsk˘
príspevok a prídavok na dieÈa. Na úseku
sociálnoprávnej ochrany sa ãinnosÈ za-
merala na zjednotenie postupov jednotli-
v˘ch úradov pri organizovaní náhradnej
rodinnej starostlivosti. Pri medzi‰tátnych
osvojeniach bola zabezpeãená nepretrÏitá
24-hodinová dosaÏiteºnosÈ, resp. pohoto-
vosÈ zamestnancov sociálnoprávnej och-
rany na v‰etk˘ch úradoch pre potreby
súdov a polície.

Vlani sa zaãala obrovská transformá-
cia detsk˘ch domovov zameraná na zni-
Ïovanie poãtu detí v budovách detsk˘ch
domovov a na vytváranie samostatn˘ch
skupín, vytváranie profesionálnych
rodín. Na tento úãel bolo zo ‰tátneho roz-
poãtu vyãlenen˘ch 232 mil. Sk, priãom
36 detsk˘ch domovov v zriaìovateºskej
pôsobnosti úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny získalo na základe preloÏen˘ch
projektov na tento úãel zhruba 147 mil.
Sk. Vlani sa takisto zaãal proces presunu
detí s nariadenou ústavnou v˘chovou zo
siete ‰peciálnych základn˘ch ‰kôl
a matersk˘ch ‰kôl internátnych do siete
detsk˘ch domovov. Do polovice januára
bolo do siete detsk˘ch domovov presunu-
t˘ch 222 detí a tento proces bude pokra-
ãovaÈ. Na úseku sociálnoprávnej ochrany

detí bola zabezpeãovaná aj ãinnosÈ sta-
rostlivosti alebo zabezpeãenia malolet˘ch
bez sprievodu, t. z. detí – cudzincov. Vlani
bolo treba umiestniÈ 45 t˘chto detí, situá-
cia bola núdzovo rie‰ená ich umiestne-
ním do siete detsk˘ch domovov. V tomto
roku ÚPSVR v Trenãíne zriadi ‰peciálny
detsk˘ domov. 

Na úseku kompenzácie ÈaÏkého
zdravotného postihnutia sa podieºali na
tejto ãinnosti dva odbory – peÀaÏn˘ch
príspevkov na kompenzácie dôsledkov
ZËP a odbor posudkov˘ch ãinností.
V SR je v súãasnosti evidovan˘ch zhruba
145-tisíc drÏiteºov preukazov ÈaÏkého zdra-
votného postihnutia a 147-tisíc drÏiteºov
preukazu ÈaÏkého zdravotného postihnutia
so sprievodcom. V rámci skvalitÀovania
práce a zjednodu‰ovania vybavovania na
úradoch sa uskutoãnili so zástupcami 
Sociálnej poisÈovne a Ústredia PSVR roko-
vania, na ktor˘ch sa dohodla spolupráca
v oblasti lekárskej posudkovej ãinnosti
a podmienok poskytovania zdravotníckej
dokumentácie. Touto spoluprácou sa do-
siahla úspora tak verejn˘ch financií, ako aj
spokojnosÈ obãanov, pretoÏe nebudú mu-
sieÈ nosiÈ tie isté doklady aj do poisÈovne, aj
na úrady práce.

Na úseku peÀaÏn˘ch príspevkov
sme sa v minulom roku museli vyrovnaÈ
s obrovsk˘m mnoÏstvom delimitovan˘ch
spisov z b˘val˘ch okresn˘ch úradov,
ktoré boli nevybavené, v niektor˘ch prí-
padoch aÏ od roku 2000. T̆ chto spisov
bolo spolu 58-tisíc, najhor‰ia situácia bola
na Úradoch práce v Nitre, Leviciach, Tre-
bi‰ove, âadci, kde na kaÏdom bolo 3,5-
tisíca nevybaven˘ch spisov. V tejto chvíli
môÏem kon‰tatovaÈ, Ïe tieto nevybavené
spisy sme v‰etky vybavili, ale zatiaº sa
nám nepodarilo dodrÏaÈ zákonom stano-
vené lehoty – do 60 dní. Dve tretiny úra-
dov ich uÏ dodrÏiavajú a v zostávajúcej
tretine chceme tento stav dosiahnuÈ do
30. júna tohto roka. 

ĽUBICA SLAMEČKOVÁ
JANKA VESELSKÁ
FOTO: AUTORKA
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„Uplynulé dva roky priniesli
zásadne novú legislatívu v soci-
álnej politike, ako aj jej imple-
mentáciu do praxe. Išlo o spolo-
čensky a politicky náročné
a mimoriadne citlivé rozhodnu-
tia. Tieto kroky však prinášajú
predpoklady na rast životnej
úrovne väčšiny obyvateľstva,“
povedal minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny Ľudovít
Kaník na januárovej tlačovej
besede rezortu. V roku 2005
Ministerstvo práce sociálnych
vecí a rodiny očakáva výraznej-
šie prehĺbenie pozitívnych
zmien na lepšom živote obča-
nov. MPSVR zároveň víta fakt,
že sa nielenže čoraz viditeľnej-
šie zlepšuje celková situácia,
ale dochádza aj k primeranému
odrazu tejto skutočnosti vo
verejnej mienke. Je to podmie-
nené aj týmito procesmi:

1. Od roku 2003 dochádza k v˘raznému
rastu zahraniãn˘ch investícií. V roku
2003 to bolo 33 miliárd korún, za prv˘ch
deväÈ mesiacov roka 2004 je to uÏ 24 mi-
liárd Sk.
2. NezamestnanosÈ trvale klesá – podºa
metodiky ·tatistického úradu SR, ako aj
metodiky Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny. Na konci roku 2003 bola neza-
mestnanosÈ 15,5 %, podºa predbeÏn˘ch
údajov Ústredia PSVR je na konci roka
2004 okolo 13 % (·Ú SR rovnako vykázal
pokles nezamestnanosti – k˘m na konci
roka 2002 bola 18,5 %, za tretí ‰tvrÈrok
2004 je 17,3 %). Pod tento fakt sa podpi-
suje priaznivé podnikateºské prostredie,
na ktorom majú nepochybne zásluhu aj
nové úpravy regulujúce trh práce. V roku
2004 bolo v rámci aktívnej politiky
zamestnan˘ch takmer 10-tisíc osôb, záro-
veÀ motivaãná sociálna politika umoÏni-
la, aby si ìal‰ích takmer 5-tisíc osôb na‰lo
prácu a poberalo aktivaãn˘ príspevok
a zároveÀ mzdu, ão v roku 2003 e‰te ne-
existovalo.
3. K˘m rok 2003 hodnotilo pre Slovenskú
republiku ako úspe‰n˘ 37 % obãanov, rok
2004 povaÏuje za úspe‰n˘ uÏ 60 % obãa-
nov. ZároveÀ stúpa poãet t˘ch, ktorí majú
optimistické oãakávania pre nastávajúci
rok 2005. (Zdroj: Ako hodnotia obãania
rok 2004 a ão oãakávajú v roku 2005?
Ústav pre v˘skum verejnej mienky pri ·Ú
SR, december 2004)
4. Priamo úmerne s pozitívnymi oãakáva-
niami verejnosti rastie aj podpora reform-
n˘ch opatrení novej sociálnej politiky.

Podºa prieskumu verejnej mienky
v novembri 2004 dôchodkovú reformu
podporilo 60 % obãanov. ZároveÀ prie-
merná v˘‰ka priznaného starobného
dôchodku dosiahla v prv˘ch 8 mesiacoch
minulého roka 8 524 korún.

PRIORITY MINISTERSTVA PRÁCE,
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
V ROKU 2005

V druhej polovici volebného obdobia
sa budeme zameriavaÈ predov‰etk˘m na
tieto oblasti:
1. Pokraãovanie v realizácii dôchodko-
vej reformy� valorizácia dôchodkov o 8 %;� úspe‰n˘ nábeh 2. piliera – v súãasnos-
ti sa do 2. piliera zapojilo uÏ 279-tisíc
obãanov;� transformácia 3. piliera;� efektívnenie riadenia a fungovania
Sociálnej poisÈovne.
2. Prehæbenie pozitívnych úãinkov na
trhu práce� ìal‰ie zniÏovanie nezamestnanosti;
zatiaº ão nás medzinárodné ‰tatistiky pri-
raìujú k Poºsku, na‰ím cieºom je Írsko.
3. Podpora rodinám� presadiÈ moÏnosÈ poberaÈ rodiãovsk˘
príspevok aj pre t˘ch rodiãov, ktorí pra-
cujú a potrebujú zaplatiÈ jasle ãi stráÏenie
detí;� presadiÈ maximálne zv˘‰enie daÀové-
ho bonusu.
4. Pomoc ohrozen˘m� presadiÈ zákon o sociálno-právnej
ochrane detí;

� pokraãovaÈ v transformácii detsk˘ch
domov a investovaÈ aspoÀ 50 miliónov
korún do roz‰írenia a skvalitnenia
náhradnej rodinnej starostlivosti;� presadiÈ nové zákony o pomoci ÈaÏko
zdravotne postihnut˘m a o sociálnych
sluÏbách;� zv˘‰iÈ sociálne dávky o sumu zodpo-
vedajúcu aspoÀ inflácii;� sústrediÈ sa na konsolidáciu, a prípad-
ne roz‰írenie existujúcich programov pre
deti a dospel˘ch v hmotnej núdzi (obedy,
‰tipendiá, aktivácia). 

V sociálnej oblasti nenastanú v nasle-
dujúcom roku Ïiadne zmeny, ktoré by
negatívnym spôsobom ovplyvnili príjmo-
vú situáciu obyvateºstva.

Naopak, rok po implementácii sociál-
nej reformy je ãas na to, aby obãania zaãa-
li ãoraz v˘raznej‰ie pociÈovaÈ pozitíva
presaden˘ch zmien na svojej Ïivotnej
úrovni. 

Znamená to:� vy‰‰í rast dôchodkov pre staro-
dôchodcov, ako aj pokraãovanie v prizná-
vaní vy‰‰ích penzií pre novodôchodcov;� viac pracovn˘ch príleÏitostí v dôsled-
ku prílevu zahraniãn˘ch investícií,� ako aj viac adresnej sociálnej pomoci
a podpory pre najviac odkázan˘ch.

ODBOR TLAČOVÝ 
A MEDIÁLNY MPSVR 

Rok 2005 – rok konkrétnych
výsledkov sociálnej reformy
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Podujatie bolo realizované ako jedna
z aktivít interného projektu Preventívne

poradenstvo pre Ïiakov 9. roãníkov základ-
n˘ch ‰kôl, ‰tudentov závereãn˘ch roãníkov
gymnázií, stredn˘ch odborn˘ch ‰kôl, stred-
n˘ch odborn˘ch uãilí‰È a bolo urãené pre-
dov‰etk˘m Ïiakom 9. roãníkov, v˘chov-
n˘m poradcom a rodiãom Ïiakov 9. roãní-
kov základn˘ch ‰kôl. Tento projekt vypra-
covalo oddelenie informaãn˘ch a poraden-
sk˘ch sluÏieb Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Martine v rámci Národného
projektu VII – Zv˘‰enie rozsahu a kvali-
ty sluÏieb zamestnanosti prostredníc-
tvom informaãn˘ch a poradensk˘ch
a odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb.

Prezentaãná v˘stava sa konala v pries-
toroch Stredného odborného uãili‰Èa stro-
járskeho v Martine. 

Jedn˘m zo ‰pecifick˘ch cieºov tejto
aktivity bolo zabezpeãiÈ úãasÈ a prezentá-
ciu gymnázií, stredn˘ch odborn˘ch ‰kôl
a stredn˘ch odborn˘ch uãilí‰È z okresov
Martin a Turãianske Teplice a vybran˘ch
stredn˘ch odborn˘ch ‰kôl a stredn˘ch
odborn˘ch uãilí‰È s celokrajovou, resp.
celoslovenskou pôsobnosÈou, alebo
s v˘nimoãnosÈou svojho poslania (pre
telesne postihnut˘ch, umelecky oriento-
van˘ch) na burze informácií. Tento cieº sa
nám v plnej miere podarilo zabezpeãiÈ –
na burze sa prezentovalo celkovo 14 ‰kôl.
Informácie o ‰tudijn˘ch a uãebn˘ch
odboroch, mimo‰kolsk˘ch aktivitách
poskytovali náv‰tevníkom prezentaãn˘ch
stánkov zástupcovia jednotliv˘ch stred-
n˘ch ‰kôl – pedagógovia, majstri odbor-
ného v˘cviku, ale aj ‰tudenti t˘chto ‰kôl.

Priestorovo najväã‰iu prezentáciu
mala uÏ tradiãne ZdruÏená stredná ‰kola
obchodu a sluÏieb v Martine. Táto ‰kola
pripravuje odborníkov v oblasti gastronó-
mie, hotelierstva, obchodu, polygrafické-
ho priemyslu, kaderníckych a holiãsk˘ch
sluÏieb, odevníctva a stavebníctva. ·kola
umoÏÀuje aj nadstavbové ‰túdium v pia-
tich ‰tudijn˘ch odboroch. Z t˘chto dôvo-
dov majú absolventi ‰koly ‰iroké uplatne-
nie na trhu práce. Táto skutoãnosÈ ovplyv-
nila záujem Ïiakov aj rodiãov a expozícia
‰koly patrila k najnav‰tevovanej‰ím.

Súkromné stredné odborné uãili‰te
Jána Peterku z Hodru‰e-Hámrov vo svo-
jom prezentaãnom stánku predviedlo

ukáÏky pasiarskych, ryteck˘ch, kováã-
skych a zámoãníckych prác svojich ‰tu-
dentov. Mnohé z t˘chto ‰tudentsk˘ch
prác získali viaceré ocenenia doma aj
v zahraniãí. Absolvent ‰koly je priprave-
n˘ ruãne vyrábaÈ v˘robky z farebn˘ch
kovov a ich zliatin, zároveÀ má základné
predpoklady na vykonávanie samostatnej
zárobkovej ãinnosti.

K ‰kolám, kde sme mohli vidieÈ ukáÏ-
ky praktick˘ch prác, resp. poskytovan˘ch
sluÏieb, patrili aj Stredné odborné uãili‰-
te farmaceutické zo Slovenskej ªupãe,
Stredné odborné uãili‰te drevárske z Tu-
rian a Stredné odborné uãili‰te stavebné
z Kremniãky.

·koly pre telesne postihnutú mládeÏ
zastupovali na Burze informácií Stredné
odborné uãili‰te pre telesne postihnutú
mládeÏ a odborné uãili‰te v Îiline
a Obchodná akadémia pre telesne postih-
nutú mládeÏ internátna v Slovenskej
ªupãi.

Stredné odborné uãili‰te strojárske
v Martine a Stredná ‰kola podnikania
v Martine, ZdruÏená stredná ‰kola
dopravná v Martine – Priekope, ZdruÏená
stredná ‰kola poºnohospodárska a rybár-
ska v Mo‰ovciach, Stredná priemyselná
‰kola v Martine a Stredná priemyselná
‰kola Samuela Mikovínyho v Banskej ·ti-
avnici zaujali náv‰tevníkov vystavovan˘-
mi uãebn˘mi pomôckami, ktoré si mohli
deviataci priamo vyskú‰aÈ. 

Tretia Burza informácií 
pre voľbu povolania
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine zrealizoval v spolu-
práci s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Martine v dňoch
14. až 15.decembra 2004 v poradí už tretí ročník profesijnej pre-
zentačnej výstavy stredných škôl s názvom Burza informácií pre
voľbu povolania.

Jedin˘m zástupcom gymnázií v regió-
ne Turca bolo Gymnázium Mikulá‰a
Galandu v Turãianskych Tepliciach.

Vystavujúce stredné ‰koly vytvorili
nápadité a zaujímavé prezentácie jednot-
liv˘ch ‰tudijn˘ch odborov a mimo‰kol-
sk˘ch aktivít nielen na v˘stavn˘ch pane-
loch, ale aj formou videoprojekcií. Väã‰i-
na ‰kôl poskytla ukáÏky praktick˘ch prác
‰tudentov priamo na burze, napr. kader-
níci, kozmetiãky, krajãírky, cukrári atì.
Prezentácia ‰kôl bola spojená aj s posky-
tovaním jednotliv˘ch sluÏieb a predajom
prác Ïiakov za symbolické ceny.

V prezentaãn˘ch stánkoch Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine
a Pedagogicko-psychologickej poradne
v Martine deviataci v plnej miere vyuÏí-
vali poãítaãové programy na voºbu povo-
lania Cesta k povolaniu a Sprievodca
svetom povolaní a následne so zástup-
cami t˘chto in‰titúcií diskutovali o pro-
gramov˘ch v˘stupoch.

Burzu nav‰tívilo poãas dvoch dní
konania 1 230 Ïiakov 9. roãníkov z 23
základn˘ch ‰kôl z okresov Martin
a Turãianske Teplice. Celková náv‰tev-
nosÈ vrátane v˘chovn˘ch poradcov
a rodiãov bola 1 250 hostí.

Realizácii Burzy informácií predchá-
dzala dlhodobá príprava zamestnancov
oddelenia informaãn˘ch a poradensk˘ch
sluÏieb v Martine v spolupráci s kolegami
z ìal‰ích oddelení Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Martine a pracovníkmi
Pedagogicko-psychologickej porade v Mar-
tine, za ão im v‰etk˘m patrí úprimná vìaka.

ŽELMÍRA MATUŠŮ
Ing. LENKA LEJTRICHOVÁ

ÚRAD PSVR 

||
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● Spodok
nádoby

5. časť
tajničky Zachovať ● Písomnosť Zápor

Neprie-
pustná 
hornina ● Citoslovce

chrápania Lepidlo Planéta ● Umiestnenie
v priestore

6. časť
tajničky

Topiť sa,
po česky

Vnútri Rojčí Vŕšok Citoslovce
ticha

Nechže
Popíjal
Znížený
tón c

Matka zakla-
dateľov
Ríma

Prechyľ.
koncovka
Ozvena

Jedlé plody
stromov

Turistické
pochody

Jednotka
citlivosti
filmu

Let nad 
niečim
Osudová
žena

●
Francúzske
muž. meno
Vpiť

Roztápaj
kov
Myšiaky

Stupeň
Ligot

Prirodzené
zväčšovanie

Zavčasu

Hryzal
Parádne
konské
povozy

Opáľ sa
Bývalá 
talian. mena

Sieť,
po česky

Pálený
cukor
Harule

Lovkyňa
perlorodiek
Kilogram

Chemická
značka
astátu

Vychová-
vateľky
Výročné
sviatky

Malé
strážne
zviera

Mesto
v Rusku
Pokladňa,
hovorovo

Cestné
vozidlá
pre návesy

Vzdialenosť
sadeníc 
od seba

Červený, po
nemecký

Pálkovacia
hra
Pazúr,
po česky

● Anna,
domácky

Oboje
1. časť
tajničky

Hnev
Druh
gobelína

Loď 
v bazilike
Klus koňa

3. časť
tajničky

Rascový
likér

Kordiliery

Povel 
pre psa
Bezduchý
výcvik

Oslie 
mláďa
Rybie 
vajíčko

Napoleonov
maršál

Starí 
podomoví
remeselníci
Starec

Obec na
Kaukaze
Slza, po 
anglicky

Česká
televízia
skratka

Žeriav,
po rusky
Rieka
v Etiópii

Vojenská
zmluva

Ruský
súhlas
Úsporne

Jeden
z muške-
tierov

Existujem To, po rusky

Úctivo
žiadaš
Okolo,
básnicky

●
Adamov
syn
Zachránil
od zlého

Seknutie
Predná stra-
na

Francúzsky
sochár
2. časť
tajničky

4. časť
tajničky

Výlučok
z rany

Nebdieť
Neskôr
Podložka na
zlomeniny

St. franc.
tenista
Odvod,
zastaralo

Strážne
zvieratá

Zmätene
hovoria
EČV
Žiliny

ŠPZ Rych.
n. Kněžnou
Spiatočník

Ad acta
Nedobre
Sídlo
blaženosti

Adolf,
domácky

Milovníci
krásna
Rival

Pradením
spracúva Parlament

Investičné
spoločnosti
Kartársky
výraz

Irena,
domácky

Výkon
ľahkého
atléta

Výrobca
okien

Zhotovuj
zvony

Akým
spôsobom Zhľadáva

Pomôcky:
Is, Ney, kran,

Abai, Arp
Noah, asent

Tajnička z minulého čísla:
Niekedy sa až na stupňoch víťazov začína ozajstný boj
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? Pán Rohár je evidovan˘ ako neza-
mestnan˘ na ÚP v Sládkoviãove.

Aktívne si hºadá prácu v Bratislave.
Dostal ponuku na zamestnanie, ale
zamestnávateº vyÏaduje kuriãské skú‰-
ky. Pán Rohár zaãal nav‰tevovaÈ rekva-
lifikaãn˘ kurz, pomocou ktorého získa
potrebné oprávnenie. Má nárok na pre-
platenie rekvalifikaãného kurzu z UP?

Na zaãiatku chcem Ïiadateºa pána
Rohára upozorniÈ, Ïe na vzdelávanie a prí-
pravu pre trh práce (ìalej len VzPrTP), ão
je nov˘ termín pre rekvalifikáciu, nie je
právny nárok. 

Z otázky Ïiadateºa to nie je jednoznaã-
né, ale pravdepodobne sa jedná o to, Ïe si
kurz zaplatil sám a chcel by ho preplatiÈ.
Vzhºadom k tomu, Ïe VzPrTP je spolu-
financované z finanãn˘ch prostriedkov
ESF a podlieha prísnym pravidlám Európ-
skeho spoloãenstva, jednotlivé úrady
práce sociálnych vecí a rodiny sú povinné
tieto pravidlá dodrÏiavaÈ. Z uvedeného
dôvodu a taktieÏ podºa zákona ã. 5/2004
Z. z. o sluÏbách zamestnanosti v znení
neskor‰ích predpisov, VzPrTP môÏe
zabezpeãovaÈ len tak˘ dodávateº VzPrTP,
ktor˘ bol príslu‰n˘m úradom práce sociál-
nych vecí a rodiny vybran˘ podºa osobit-
n˘ch predpisov, v tomto prípade sa jedná
o zákon 523/2003 Z. z. o verejnom obsta-
rávaní. To znamená, Ïe nie moÏné akcep-
tovaÈ prípad, Ïe si uchádzaã o zamestna-
nie, resp. záujemca o zamestnanie, vyberie
dodávateºa VzPrTP sám.

S poºutovaním je nutné Ïiadateºovi
oznámiÈ, Ïe uveden˘ zákon o sluÏbách za-
mestnanosti neumoÏÀuje dodatoãné prep-
lácanie VzPrTP, priãom podºa paragrafu
44, ods. 6 predmetného zákona, uchádzaã
o zamestnanie, resp. záujemca o zamestna-
nie, si VzPrTP môÏe zabezpeãiÈ aj z vlast-
nej iniciatívy, av‰ak na vlastné náklady.

MGR. LADISLAV KRISTEK 
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR, 

ÚSTREDIE PSVR BRATISLAVA

? Pani Cvengro‰ová chce poskyto-
vaÈ sluÏby v sprostredkovaní

zamestnania. Pri písaní projektu nara-
zila na niekoºko problémov: 
1. âi projekt vykonávania ãinnosti ADZ
(sprostredkovania zamestnania za
úhradu) má urãen˘ nejak˘ min. a max.
rozsah strán, ãi má maÈ nejakú osobitnú
grafickú úpravu, prípadne ãi realizátor
projektu si môÏe sám urãiÈ, aká bude
koneãná podoba projektu, samozrejme,

s dodrÏaním obsahov˘ch náleÏitostí.
2. Îiadam vás o podrobnej‰iu charakte-
ristiku foriem, nástrojov a metód pro-
jektu (ão sa t˘m myslí).
3. Ako podrobne je potrebné vypraco-
vaÈ kalkuláciu predpokladan˘ch príj-
mov a v˘davkov?
4. V akom rozsahu má byÈ vypracovaná
ãasÈ t˘kajúca sa "oãakávan˘ vplyv ãin-
nosti ADZ (sprostredkovania zamest-
nania za úhradu) na situáciu na trhu
práce, na mieru zamestnanosti"? 
5. âo sa presnej‰ie myslí pod postupom
realizácie ãinnosti ADZ (SZU), ãi ide

o vypracovanie krokov, ako bude
ADZ (SZU) fungovaÈ uÏ po získaní
povolenia?

VáÏená pani Cvengro‰ová. Túto proble-
matiku nájdete v zákone ã. 5/2004 Z. z.
o zamestnanosti na webovej stránke ÚPSVaR.
K jednotliv˘m otázkam ponúkam odpovede:
1. Rozsah projektu vykonávania ãinnosti
ADZ nie je urãen˘ zákonom, nemá urãenú
osobitnú grafickú úpravu, Ïiadateº o vyda-
nie povolenia si projekt vytvorí sám. Nevy-
hnutné je splniÈ poÏiadavku vypl˘vajúcu
zo zákona a uviesÈ kalkuláciu predpoklada-
n˘ch príjmov a v˘davkov ADZ.
2. Formy, nástroje ... sú spracované v infor-
mácii k projektu ako pomôcka. Musíte si
sama uvedomiÈ, ak˘m spôsobom chcete
ADZ vykonávaÈ a ak˘mi metódami budete
sledovaÈ naplnenia cieºa. Ak nepovaÏujete
za potrebné uviesÈ túto ãasÈ projektu
a nebudete pouÏívaÈ urãité metódy, v pro-
jekte sa to neobjaví.
3. Kalkulácia predpokladan˘ch príjmov
a v˘davkov a ich rozsah nie je v zákone
vymedzen˘. V kaÏdom prípade Ïiadateº
musí zváÏiÈ, aké oãakáva príjmy z doãasné-
ho prideºovania, aké bude maÈ na ãinnosÈ
ADZ v˘davky, vrátane mzdov˘ch, cestov-
n˘ch nákladov, nájomné, nákup PC a príslu-
‰enstva, kancelárske potreby, nábytok, auto,
platy zamestnancov vykonávajúcich ADZ
u právnickej osoby alebo odmena, plat fyzic-
kej osoby. Je to vecou Ïiadateºa, aby spoãítal
podºa projektu, ão chce robiÈ a koºko na to
bude potrebovaÈ finanãn˘ch prostriedkov.
4. Rozsah oãakávaného vplyvu ãinnosti
ADZ na trh práce nie je urãen˘.
5. V tomto bode môÏe Ïiadateº popísaÈ
kroky od podania Ïiadosti cez klientov –
zamestnancov, zamestnávateºov, ÚPSVaR
v SR, ako bude vlastne postupovaÈ. 

Ing. ĽUDMILA FERENČÍKOVÁ
ODBOR SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH 

SLUŽIEB UPSVAR

Časopis Sociálna politika a zamestnanosť si dáva za úlohu posky-
tovať svojim čitateľom rady a riešenia situácií, ktoré sa v živote
bežného občana vyskytnú. Chceme túto úlohu robiť čo najlepšie,
preto budeme pripravovať poradňu, v ktorej nájdete otázky kon-
krétnych ľudí na konkrétne problémy. Veríme, že poskytnú čitate-
ľom inšpiráciu pri riešení ich problémov.

Otázky a odpovede
UPOZORNENIE: SieÈ EURES ani Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny nezodpove-
dá za prípadné straty alebo ‰kody vypl˘-
vajúce z uverejnenia tejto pracovnej ponu-
ky. Pracovná ponuka bola poskytnutá sub-
jektom, ktor˘ má na ãinnost sprostredko-
vania zamestnania za úhradu do zahrani-
ãia povolenie vydané Ústredím práce, soci-
álnych vecí a rodiny v Bratislave.

Zdroj: www.eures.sk

Názov profesie: Murár
OKEČ: Stavebníctvo
Počet voľných pracovných miest: 15
Dátum pridania ponuky: 25.01.2005
Krajina: Česká republika
Ponúkaná mzda: 47Kč - 55Kč/hod. netto
Požiadavky: prax v odbore, výučný list, trestná
bezúhonnosť, lojalita
Zamestnávateľ ponúka: ubytovanie zdarma, diéty
130Kč/ na deň, priemerný zárobok na mesiac 16
000 – 18 000Kč netto • požnosť pracovného rastu
• príplatok pre predákov • príplatok za vedenie
motorového vozidla • pri práci mimo miesta ubyto-
vania – preplatenie dopravy • práca je organizovaná
na turnusy, pracuje sa celoročne aj v zime
Doplňujúce informácie: V prípade záujmu o túto pra-
covnú pozíciu kontaktujte priamo zamestnávateľa.
Názov spoločnosti/organizácie: MAXX FOUR, s.r.o.
Ulica: Pávov 110 Mesto: Jihlava
PSČ: 586 01 Štát: Česká republika
Pevná linka: 00420 567 210 125
Fax: 00420 567 210 125
mobilný telefón: 00420 777 608 700, 777 608 980
E-mail: maxxfour@seznam.cz

Európska únia – 
pracovné príležitosti

dokončenie zo str. 14
SIEŤ EURES V ROKU 2005
Rok 2005 sa bude niesÈ v znamení ìal‰ieho
intenzívneho rozvoja siete. âaká nás nieko-
ºko nároãn˘ch projektov, medzi ktoré patrí
napríklad zorganizovanie troch medziná-
rodn˘ch búrz práce, ãi medzinárodnej kon-
ferencie o cezhraniãn˘ch partnerstvách
EURES – T. TaktieÏ sa budeme zameriavaÈ
na ìal‰ie skvalitÀovanie sluÏieb pre klien-
tov a rozvoj webovej stránky. Aktivity, ktoré
budú implementované, budú primárne sle-
dovaÈ napæÀanie ‰tyroch priorít:
1. aktívny prístup k zamestnávateºom –
budovanie kontaktov;
2. zvy‰ovanie kvality a roz‰irovanie port-
fólia sluÏieb pre klientov;
3. posilÀovanie spolupráce s partnermi
siete EURES;
4. budovanie cezhraniãn˘ch partnerstiev.

Veríme, Ïe rok 2005 prinesie mnoÏstvo
kvalitn˘ch a úspe‰n˘ch projektov, ktoré
prispejú k spokojnosti na‰ich klientov
s pôsobením siete EURES na Slovensku, ão
umocní vytváranie pozitívneho obrazu úra-
dov práce, sociálnych vecí a rodiny v oãiach
na‰ich klientov a ‰irokej verejnosti.

ING. BORIS KATUŠČÁK
EURES MANAŽÉR, ÚSTREDIE PSVR

Za prácou
cez sieť EURES 

14|| PORADŇA
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Minister práce, sociálnych vecí a rodiny
SR ªudovít Kaník koncom minulého roka

udelil ocenenie Sociálny ãin roka 2004. UÏ
po druh˘ rok ho získali najmä tí obãania,
rodiny a organizácie, ktoré pomáhajú, podpo-
rujú alebo sa starajú o zdravotne postihnuté
deti, mládeÏ a obãanov. SúãasÈou ocenení je
aj cena pre médiá za Najlep‰iu reportáÏ roka. 

Zaslan˘ch bolo 31 prihlá‰ok, ktoré sa
posudzovali v ‰tyroch kategóriách: právnické
osoby, fyzické osoby, rodiny a reportáÏ roka.
Na návrh komisie minister práce rozhodol
o udelení morálnych a vecn˘ch ocenení pre
právnické a fyzické osoby v sume 25-tis. Sk
a pre rodiny v sume 10-tis. Sk.

OTM MPSVR

Sociálny čin roka 2004

V KATEGÓRII PRÁVNICKÉ OSOBY OCENENIE ZÍSKALI:� Detsk˘ klub zdravotne postihnut˘ch detí a mládeÏe
v Ko‰iciach za poskytovanie sociálnych sluÏieb ÈaÏko zdra-
votne postihnut˘m deÈom;� Základná ‰kola v Zemianskych Kostoºanoch za pomoc
ÈaÏko zdravotne postihnutému Ïiakovi, ktorému vytvorili
príjemné prostredie pre vyuãovanie v ‰kole. 

V KATEGÓRII FYZICKÉ OSOBY OCENENIE ZÍSKALI:� Oºga Nápokyová – za pomoc a podporu pani Vilãíkovej,
ktorá je ÈaÏko zdravotne postihnutá a venuje sa písaniu
kníh, poviedok a rozprávok;� József Szilvás – za pomoc rodine Kleinovej, ktorá má
ÈaÏko zdravotne postihnuté dieÈa. Pán Szilvás vlastn˘m
motorov˘m vozidlom dopravuje matku s dieÈaÈom do ‰pe-
ciálnych zariadení bez nároku na akúkoºvek odmenu.

V KATEGÓRII RODINY OCENENIE DOSTALI:� ManÏelia Ján a Jana Janãovci za starostlivosÈ o ÈaÏko
zdravotne postihnuté dievãatko, ktoré si vzali do rodinnej
starostlivosti;

� ManÏelia Emil a Mária Novickí za starostlivosÈ o ÈaÏko
postihnutú dcéru, ktorá prekonala vo svojich 18 rokoch
operáciu srdca a vírusové ochorenie, v dôsledku ktorého je
ãiastoãne ochrnutá. Pani Mária opustila svoje zamestnanie
a stará sa o svoju sestru formou opatrovateºskej sluÏby;� Milan Jakubãek – za nepretrÏitú 24-hodinovú starostli-
vosÈ o svojho 12-roãného syna. ZároveÀ organizuje aj rekon-
diãné pobyty pre deti.

OCENENIE NAJLEPŠIA REPORTÁŽ ROKA 2004 ZÍSKALI:� Pavol Fejér z TV Markíza za reportáÏ, ktorou pomohol
star‰ím manÏelom starajúcim sa o mentálne postihnutú
dcéru, ktor˘ch zneuÏívala opatrovateºka. Na základe repor-
táÏe zaãali konaÈ orgány ãinné v trestnom konaní.
ªudmila Grodovská z t˘Ïdenníka Slovenka. Zásluhou jej

príspevku súkromná spoloãnosÈ finanãne pomohla rodine
Moroviãovcov starajúcej sa o 13-roãného syna v ÈaÏkom
zdravotnom stave.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR ªudovít Kaník 
koncom minulého roka udelil ocenenie Sociálny ãin roka 2004.

UÏ druh˘ rok ho získali najmä tí obãania, rodiny a organizácie,
ktoré pomáhajú, podporujú, alebo sa starajú 
o zdravotne postihnuté deti, mládeÏ a obãanov. 

Podujatie, ktoré sa uskutoãnilo v priestoroch 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

bolo plné pohody a srdeãnosti. 

||
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16|| PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR

Územie Ku koncu decembra 2004 Ku koncu  novembra
Banskobystrický kraj 19,50 18,93 
Košický kraj 18,89 18,47 
Prešovský kraj 17,50 16,83 
Nitriansky kraj 14,80 14,14 
Žilinský kraj 11,12 10,53 
Trnavský kraj 8,83 8,29 
Trenčiansky kraj 8,09 7,66 
Bratislavský kraj 3,39 3,34 

Územie Ku koncu decembra 2004 Ku koncu novembra
SSLLOOVVEENNSSKKOO 1133,,0077  1122,,5588  

Ku koncu Ku koncu Zmena
Por. Územie decembra novembra poradia

2004 v % 2004 v %
1 Rimavská Sobota 28,66 27,88 -1
2 Revúca 28,41 28,25 1
3 Veľký Krtíš 26,42 25,63 .
4 Kežmarok 25,87 25,30 -1
5 Rožňava 25,58 24,54 -1
6 Sobrance 24,76 23,05 -2
7 Trebišov 24,60 25,34 3
8 Poltár 24,43 23,87 1
9 Žarnovica 22,80 21,28 -3

10 Košice - okolie 22,34 22,03 1
11 Sabinov 22,33 21,43 1
12 Gelnica 21,49 21,30 1
13 Lučenec 21,44 20,74 .
14 Medzilaborce 20,59 20,63 .
15 Michalovce 20,46 19,22 .
16 Krupina 19,95 17,97 -3
17 Stropkov 19,90 18,66 1
18 Levice 19,00 18,10 .
19 Spišská Nová Ves 18,72 17,51 -4
20 Detva 18,70 18,55 3
21 Vranov nad Topľou 18,69 17,72 -1
22 Snina 18,39 16,93 -2
23 Žiar nad Hronom 18,29 17,76 2
24 Brezno 18,06 17,81 4
25 Bardejov 17,38 16,04 -4
26 Svidník 17,38 16,12 -1
27 Banská Štiavnica 17,33 16,66 2
28 Levoča 17,12 16,05 .
29 Prešov 16,73 16,37 3
30 Nové Zámky 16,03 15,07 .
31 Zlaté Moravce 15,78 15,06 .
32 Turčianske Teplice 14,95 13,96 -1
33 Humenné 14,84 14,69 1
34 Bytča 14,37 13,34 -3
35 Šaľa 14,20 13,91 1
36 Komárno 13,71 13,35 .
37 Dolný Kubín 13,67 12,41 -2
38 Poprad 13,39 13,39 3
39 Kysucké Nové Mesto 13,11 12,24 -1
40 Ružomberok 12,79 12,67 2

Ku koncu Ku koncu Zmena
Por. Územie decembra novembra poradia

2004 v % 2004 v %
41 Topoľčany 12,65 12,19 .
42 Stará Ľubovňa 12,25 11,15 -7
43 Nitra 12,16 11,57 -1
44 Liptovský Mikuláš 11,99 11,65 2
45 Zvolen 11,96 11,59 2
46 Tvrdošín 11,74 10,49 -8
47 Košice II 11,70 11,55 2
48 Hlohovec 11,69 11,42 2
49 Partizánske 11,69 11,39 2
50 Martin 11,53 11,09 .
51 Košice III 11,11 11,20 3
52 Košice I 11,01 10,89 1
53 Čadca 10,76 10,56 .
54 Senica 10,52 10,03 -1
55 Námestovo 10,41 8,88 -5
56 Košice IV 10,33 10,59 4
57 Nové Mesto nad Váhom 9,81 9,35 1
58 Bánovce nad Bebravou 9,59 9,09 1
59 Prievidza 9,41 8,94 1
60 Dunajská Streda 9,23 8,89 1
61 Skalica 8,99 8,05 -2
62 Považská Bystrica 8,71 8,19 .
63 Banská Bystrica 8,68 8,38 2
64 Žilina 7,97 7,57 .
65 Galanta 7,91 7,08 -1
66 Piešťany 7,81 7,50 1
67 Trnava 7,69 7,08 .
68 Myjava 7,66 6,98 .
69 Púchov 6,85 6,10 .
70 Malacky 5,96 5,69 .
71 Ilava 5,47 5,14 .
72 Trenčín 4,95 4,74 .
73 Pezinok 4,41 4,27 .
74 Senec 3,84 3,70 .
75 Bratislava V 3,29 3,33 .
76 Bratislava II 2,87 2,83 .
77 Bratislava III 2,80 2,69 .
78 Bratislava I 2,58 2,64 .
79 Bratislava IV 2,29 2,32 .

Zdroj: ÚPSVAR

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

*) V uplynulom období vykazované ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných
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