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Rok 2004 bol prv˘m rokom uplatÀovania novej sociálnej
politiky a bez nadsadenia  môÏeme povedaÈ, Ïe to bolo pre
nás veºmi zloÏité a nároãné obdobie. Úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny pre‰li zásadn˘mi zmenami a dnes môÏeme
kon‰tatovaÈ, Ïe nov˘ sociálny systém zaãal fungovaÈ a priná‰a

pozitívne v˘sledky. MôÏeme to potvrdiÈ
aj v na‰om  dunajskostredskom okrese.
V procese budovania úradu sme sa
sústredili na personálne otázky, ale aj
na utvorenie technick˘ch a materiál-
nych podmienok. Podarilo sa nám
umiestniÈ pracovisko úradu do jednej
budovy v ·amoríne. Vo Veºkom Mederi
sa nám objekt vo veºmi opotrebovanom
a zlom technickom stave podarilo
zrekon‰truovaÈ, takÏe od januára 2005
poskytujeme sluÏby klientom v pekn˘ch

priestoroch. V okresnom sídle sme vyrie‰ili umiestnenie úradu
zatiaº na 80 %, ale z kapacitn˘ch dôvodov nie je moÏné sem
nasÈahovaÈ cel˘ úrad. Spracovali sme projekt a uchádzame sa
o poskytnutie nenávratného finanãného príspevku zo zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V na‰om regióne mal  v˘voj ekonomiky  kladn˘ dosah na
zvy‰ovanie zamestnanosti: v závere minulého roka sme dosiahli
9,23 % disponibilnej miery nezamestnanosti. Zásadn˘ prelom
nastal v mesiacoch júl aÏ september 2004, keì sme sa dostali
pod 10 %. Je to dôsledok legislatívnych zmien,  pozitívneho
v˘voja v ekonomike a v neposlednom rade systémového prístu-
pu k uplatÀovaniu nástrojov aktívnej politiky trhu práce. T̆ mto
nástrojom sme aktivizovali 4 857 uchádzaãov o zamestnanie.

V rámci implementácie národn˘ch projektov sme pomohli
225 uchádzaãom o zamestnanie, ktorí zaãali vykonávaÈ alebo
prevádzkovaÈ samostatne zárobkovú ãinnosÈ, 898 z nich bolo
zaraden˘ch do vzdelávania a prípravy pre trh práce, na
absolventskej praxi sa ich zúãastnilo 305. Zavedením nového
zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa nám podarilo zapojiÈ tak-
mer 2 600 obãanov do aktivaãnej ãinnosti. Ná‰ úrad práce sa
musel vyrovnaÈ aj s vy‰e 4 200 nevybaven˘mi spismi delimito-
van˘mi z b˘val˘ch okresn˘ch úradov.

Prioritou na tento rok bude pokraãovaÈ v tom, ão sme dobre
zaãali. K zásadnému obratu do‰lo v na‰om prístupe ku klientovi
– dôraz kladieme na individuálny prístup, teda klientsky orien-
tované sluÏby. Oãakávame, Ïe ekonomick˘ rast sa v tomto roku
e‰te v˘raznej‰ie prejaví na tvorbe nov˘ch pracovn˘ch miest.
Na‰e aktivity smerom k potencionálnym investorom, mal˘m
a stredn˘m podnikateºom majú cieº získaÈ prehºad o v˘voji na
trhu práce, o dopyte po pracovnej sile a o oãakávaniach zo stra-
ny zamestnávateºov. Chceme túto spoluprácu zlep‰ovaÈ, pretoÏe
to povaÏujeme za kºúãovú zásadu pri vyhºadávaní voºn˘ch pra-
covn˘ch miest a pri ich obsadzovaní  na‰imi klientmi.

Ná‰ úrad práce chce byÈ aj naìalej nápomocn˘ pri podpore
cezhraniãnej mobility, pretoÏe ná‰ okres má v˘hodnú geografic-
kú polohu a veºa na‰ich ºudí odchádza za prácou do Maìarskej
rebubliky a do Rakúska. V procese cezhraniãn˘ch partnerstiev
ná‰ úrad zohráva v˘znamnú úlohu. Nov˘ sociálny systém, nová
sociálna politika sú postavené na aktivite a iniciatíve jednotliv-
ca. Doteraj‰ie v˘sledky aj v na‰om regióne sú dôkazom toho, Ïe
systém je dobre nastaven˘, priná‰a zvy‰ovanie zamestnanosti
a adresnej‰iu pomoc ohrozen˘m,  podporu rodinám. V nov˘ch
podmienkach povaÏujeme za  potrebné neustále zlep‰ovaÈ spo-
luprácu a aktivitu úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s mes-
tami a obcami, ako aj s mimovládnymi organizáciami.  

Tibor Varga˘
Riaditeº Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Dunajskej Strede
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Centrum pre medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mládeÏe bolo zriadené

MPSVR v roku 1992 v Bratislave ako pria-
mo riadená rozpoãtová organizácia a od
roku 1992 bolo kon‰tituované ako celo‰-
tátny orgán sociálnej pomoci vo vzÈahu
k medzinárodn˘m dohovorom. Centrum
riadi a za jeho ãinnosÈ zodpovedá riadi-
teº, ktorého vymenúva a odvoláva minis-
ter práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Po vytvorení ‰pecializovanej ‰tátnej
správy, ktorá je priamo riadená minister-
stvom práce, a po kon‰tituovaní Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny zanikol
dôvod na existenciu ‰peciálnej rozpoãto-
vej organizácie ministerstva. V tejto
súvislosti je potrebné zdôrazniÈ, Ïe obid-

ve in‰titúcie majú identickú cieºovú sku-
pinu, ktorou sú deti a ich právna ochra-
na. V dne‰nom právnom stave  na národ-
nej úrovni realizuje oblasÈ sociálno-
právnej ochrany detí Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny a z hºadiska
vykonávania medzinárodn˘ch dohovo-
rov a právnych aktov EÚ Centrum pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí
a mládeÏe. ZodpovednosÈ za jej v˘kon je
teda rozdelená medzi dva orgány ‰tátnej
správy.

V rámci návrhu zákona o sociálno-
právnej ochrane detí a sociálnej kuratele
sa na realizácii záväzkov, vypl˘vajúcich
z uzatvoren˘ch medzinárodn˘ch zmlúv
a medzinárodn˘ch dohovorov v oblasti
práv detí a právnych aktov Európskej
únie, bude podieºaÈ aj Ústredie PSVR.
Predmetná agenda spadá rovnako aj do
ãinnosti Centra pre medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mládeÏe. V súãasnosti uÏ
Ústredie buduje  nové kapacity v medzi-
národnej oblasti, pretoÏe mu pribudla
agenda aj v in˘ch oblastiach, napríklad
export dávok, systém EURES a ìal‰ie. 

DÔVODY NA ZMENU
Vzhºadom na identickú cieºovú skupi-
nu a priamu súvislosÈ medzi ãinnosÈa-
mi sociálnoprávnej ochrany detí, ktoré
gestorom je Centrum pre medzinárod-
noprávnu ochranu detí a mládeÏe a Úst-
redie PSVR – v záujme zabezpeãenia
komplexného zastre‰enia, moÏnosti
v˘konu exekutívy, ako aj v záujme
odstránenia nejasnej zodpovednosti

orgánov ‰tátnej správy v oblasti sociál-
noprávnej ochrany detí, v rámci návrhu
zákona o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele je navrhnuté, aby
pôsobnosÈ Centra pre medzinárodno-
právnu ochranu detí a mládeÏe pre‰la
v celom rozsahu na Ústredie PSVR.
Ústredie bude komplexne zodpovedné
za oblasÈ sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na národnej, ako aj
na medzinárodnej úrovni. Prechodom
pôsobnosti Centra pre medzinárodno-
právnu ochranu detí a mládeÏe na
Ústredie sa tak odstráni medziãlánok vo
v˘kone sociálnoprávnej ochrany detí
(Centrum – Ministerstvo PSVR – Ústre-
die PSVR – úrady).

PRÁVA A POVINNOSTI
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych
vzÈahov zamestnancov Centra prejdú
v plnom rozsahu na Ústredie PSVR, teda
zostávajú voãi zamestnancom Centra
zachované. V roku 2005 má  Centrum pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mlá-
deÏe 15 ‰tátnych zamestnancov, z toho 10
právnikov, 5 administratívnych zamest-
nancov (2 asistentky, 3 ekonómovia – pre-
vody v˘Ïivného do zahraniãia, rozpoãet).
U zamestnancov Centra nedôjde k zmene
lokality zamestnania, pretoÏe v˘kon ãin-
nosti bude aj naìalej prebiehaÈ v Bratislave.

Centrum pre medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mládeÏe je financované zo
‰tátneho rozpoãtu prostredníctvom roz-
poãtu MPSVR SR. Hospodári samostatne,
podºa schváleného rozpoãtu s prostried-
kami, ktoré mu urãí zriaìovateº.

DOPAD NA ŠTÁTNY ROZPOČET
Z hºadiska dopadu na ‰tátny rozpoãet sa
predpokladá efektívnej‰ie vyuÏívanie

finanãn˘ch prostriedkov, ktoré boli
vymedzené na financovanie administra-
tívnej agendy centra, ako aj ostatn˘ch
obsluÏn˘ch ãinností. Uvedené finanãné
prostriedky sa budú môcÈ pouÏiÈ naprí-
klad na prijatie ìal‰ích odborn˘ch pra-
covn˘ch síl (predov‰etk˘m právnikov),
na skvalitnenie sluÏieb a ãinnosti v pred-
metnej oblasti, ako aj na zv˘‰enie atrak-
tívnosti práce z dôvodu moÏnosti lep‰ie-
ho mzdového ohodnotenia. 

Plánované spojenie je zároveÀ v súla-
de s pripravovanou reformou ústredn˘ch
orgánov ‰tátnej správy, ktorej jedn˘m
z cieºov je zníÏiÈ celkov˘ poãet rozpoãto-
v˘ch a príspevkov˘ch organizácií jednot-
liv˘ch ústredn˘ch orgánov.

Centrum pre medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mládeÏe bude zaãlenené
v rámci organizaãnej ‰truktúry Ústredia
PSVR do úseku námestníãky generálne-
ho riaditeºa pre sociálne veci a rodinu
ako samostatn˘ odborn˘ útvar. 

Navrhované spojenie sa teda v Ïiad-
nom prípadne negatívne nedotkne ani
súãasn˘ch odborn˘ch zamestnancov
Centra, ani jeho klientov, naopak, efektív-
nym napojením  na ãinnosÈ Ústredia
PSVR a úradov práce sa zlep‰í dostupnosÈ
obãanov k sluÏbám, ktoré im poskytuje
Centrum pre medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mládeÏe v súãasnosti.

Centrum pre medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mládeÏe doteraz ako jedi-
n˘ ‰tátny orgán sociálnej pomoci zabez-
peãovalo priamy v˘kon medzinárod-
n˘ch dohovorov s pôsobnosÈou pre celé
územie Slovenskej republiky: 
1. Dohovor o vymáhaní v˘Ïivného
v cudzine (Vyhl. ã. 33/1959 Zb. z.) 20. 6.
1956 New York 
2. Dohovor o uznaní a vykonateºnosti
rozhodnutia o vyÏivovacej povinnosti
k deÈom (Vyhl. ã. 14/1974 Zb. Z.) 15. 4.
1958 Haag 
3. Dohovor o uznávaní a v˘kone roz-
hodnutí o vyÏivovacej povinnosti (Vyhl.
ã. 132/1976 Zb. z.) 2. 10. 1973 Haag 
4. Dohovor o obãianskoprávnych aspek-
toch medzinárodn˘ch únosov detí
(Oznámenie MZV SR ã. 119/2001 Z. z.)
5. 10. 1980 Haag 
5. Európsky dohovor o uznávaní a v˘ko-
ne rozhodnutí t˘kajúcich sa starostli-
vosti o deti a o obnove starostlivosti
(Oznámenie MZV SR ã. 366/2001 Z. z)
20.5.1980 Luxemburg 
6. Dohovor o ochrane detí a spolupráci
pri medzi‰tátnych osvojeniach (Ozná-
menie MZV SR ã. 380/2001 Z. z.) 29. 5.
1993 Haag 

Ústredie PSVR

||

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže sa venu-
je predovšetkým problematike vymáhania výživného v cudzine,
medzinárodným únosom detí a problematike medzištátnych osvoje-
ní detí.  Podľa pripravovaného zákona o sociálnoprávnej ochrane
detí a mládeže  prechádza do pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny. Tento krok bude pre oblasť sociálnoprávnej ochrany
detí významným prínosom.

Služba klientom ostáva,
mení sa len adresa
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Zámerom opatrení je vytypovaÈ spôso-
by a nástroje na odhalenie zneuÏívania

sociálneho systému a podvodov a ich
implementáciu do praxe s cieºom zame-
dziÈ prípadnému neoprávnenému vyplá-
caniu dávok, a tak zv˘‰iÈ dôveru verej-
nosti v sociálny systém a jeho legitimitu.

KONKRÉTNE OPATRENIA
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
v roku 2004 vypracovalo niekoºko systé-
mov˘ch opatrení: UÏ v máji 2004 bol na
v‰etk˘ch úradoch práce nahraden˘ star˘
poãítaãov˘ systém na spracovanie dávok
DSP (dávky sociálnej pomoci) nov˘m
systémom I S O P.

Úsek pre sociálne vecí a rodinu v roku
2004 vypracoval metodické usmernenia
generálneho riaditeºa pre zamestnancov
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
V júni 2004 bola zriadená bezplatná tele-
fónna linka na pomoc pri odhaºovaní zne-
uÏívania sociálneho systému, na ktorú
kaÏd˘ obãan môÏe bezplatne upozorniÈ
na konkrétny prípad, bez obáv z represie,
ak má podozrenie zo zneuÏívania sociál-
neho systému a podvodov, teda aj zneuÏí-
vanie vyplácania dávok.

Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny prijíma ìal‰ie systémové kroky
a opatrenia na ão najväã‰ie zamedzenie
zneuÏívania sociálneho systému a pod-
vodov, a to:

V oblasti personálnej:� na v‰etk˘ch úradoch práce, sociál-
nych vecí a rodiny odstrániÈ kumuláciu
funkcií vecn˘ správca a príslu‰n˘ refe-
rent, ktor˘ dávku vypláca;� zamedziÈ moÏnosti zastupovania vec-

ného správcu v jeho neprítomnosti
zamestnancom, ktor˘ dávku vypláca
a zabezpeãiÈ písomnú zastupiteºnosÈ
s vedomím príslu‰ného riaditeºa úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny;� zabezpeãiÈ písomnú zastupiteºnosÈ
jednotliv˘ch zamestnancov vyplácajú-
cich dávky. 

V oblasti kontroly:� zabezpeãiÈ dôslednú kontrolu vec-
n˘ch správcov zo strany príslu‰ného ria-
diteºa odboru sociálnych vecí;� zabezpeãiÈ dôkladn˘ v˘kon predbeÏ-
nej a priebeÏnej kontroly;� zv˘‰iÈ dôraz na následnú finanãnú
kontrolu pri vyplácaní dávok;� v rámci vnútornej kontroly, pravidel-
ne mesaãne námatkovo porovnávaÈ
vyplácanie dávok (spis – ISOP-v˘kaz);� zv˘‰iÈ dôraz na plnenie kontrolnej
funkcie vedúceho oddelenia sociálnych
vecí v rámci riadiacej ãinnosti;� u príslu‰ného riaditeºa odboru sociál-
nych vecí zakladaÈ rekapituláciu vyplate-
n˘ch dávok za príslu‰n˘ mesiac spolu
s rekapituláciou dávok vyplaten˘ch po‰-
tov˘mi poukáÏkami typu „E“ porovnanú
s v˘stupom z poãítaãa. 

V oblasti informatiky:
Príslu‰né úpravy v ISOP-e� zapracovanie generovania samostatnej

v˘platnej listiny pre dávky generované
neautomatick˘m predpisom (ruãne);� zapracovanie prevzatia ãísla spisov
a ãísla záznamov spisov z aplikaãného
programového vybavenia Administratív-
ny systém úradu, bez moÏnosti editácie
ãísla spisu, resp. ãísla záznamu;

� prepojenie registra klientov ISOP na
REGOP po jeho sprevádzkovaní MV SR;� zamedziÈ vstupu zamestnancov do
databázy po uzávierke. Zistené zmeny
pred koneãnou uzávierkou môÏe realizo-
vaÈ len vecn˘ správca. Tieto zmeny musia
byÈ vydokladované a prekontrolované
zodpovedn˘m zamestnancom;� zamedziÈ vyplácanie dávok za jedno
obdobie v ISOP-e viackrát;� zamedziÈ vyplácanie dávok v príslu‰-
nom mesiaci rôznymi spôsobmi (na úãet,
po‰tov˘m okruhom, poukáÏkou typu
„E“);� zabezpeãiÈ spracovanie dávok iba na
základe skutoãn˘ch a pravdiv˘ch údajov
(napr. nespracovanie dávky s neexistujú-
cim, resp. nepravdiv˘m rodn˘m ãíslom).

V oblasti vedenia príslu‰nej agendy� uhrádzaÈ peÀaÏné príspevky na kom-
penzáciu a jednorazové dávky v˘luãne
cez po‰tov˘ okruh;� uhrádzaÈ dávku a príspevky v hmotnej
núdzi v˘luãne cez po‰tov˘ okruh;� viesÈ centrálnu evidenciu v‰etk˘ch
Ïiadostí podºa jednotliv˘ch druhov dávok
na kaÏdom úrade.� zabezpeãiÈ protokolárne odovzdáva-
nie v‰etk˘ch spisov po ukonãení v˘plat
dávok do príslu‰ného archívu. 

ODPORÚČANÉ OPATRENIA
Odporúãame jednotliv˘m riaditeºom úra-
dov práce, sociálnych vecí a rodiny zváÏiÈ
moÏnosÈ rotácie spisovej agendy medzi
jednotliv˘mi referentmi s cieºom dosiah-
nutia kontroly, ako aj vyãistenia spisov
v prípade vyskytujúcich sa ch˘b a nedo-
statkov. 

Predpokladáme, Ïe implementáciou
t˘chto systémov˘ch krokov a opatrení do
praxe, sa prípadné zneuÏívanie sociálne-
ho systému a podvodov prostredníctvom
neoprávneného vyplácania dávok elimi-
nuje na najniÏ‰iu moÏnú mieru. 

Ústredie PSVR

NOVELIZÁCIA VYHLÁŠKY 
MPSVR SR Č. 44/2004 Z. Z.
S úãinnosÈou od 15. januára 2005 bola
novelizovaná vyhlá‰ka MPSVR SR, kto-
rou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona o sluÏ-
bách zamestnanosti.

Novela stanovila dæÏku vedenia
uchádzaãa o zamestnanie, ktor˘ je obãanom

dokončenie na str. 12

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je iniciátorom systému
opatrení a krokov na obmedzenie zneužívania sociálneho systému
a podvodov pri vyplácaní sociálnych dávok, štátnych sociálnych
dávok, dávok a príspevkov v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov
na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie (ďalej len
dávok), najmä neoprávneného vyplácania dávok a s tým súvisia-
ceho posilnenia kontrolných a represívnych mechanizmov, ktoré
budú vychádzať z konkrétnych poznatkov a kontrolných zistení
prípadov zneužívania a neoprávneného vyplácania dávok bývalými
okresnými úradmi -- odbormi sociálnych vecí.

Proti zneužívaniu 
sociálneho systému 

1.11.2004 - 14.1.2005 od 15.1.2005
Výška Bratislavský kraj SR bez Bratisl.kraja Bratislavský kraj SR bez Bratisl.kraja
príspevku Okresy s MNZ Okresy s MNZ Okresy s MNZ Okresy s MNZ

nižšou ako vyššou ako nižšou ako vyššou ako
MNZ SR MNZ SR MNZ SR MNZ SR

príspevok na zriad. PM 
resp. na začatie SZČ 37 964 56 946 75 928 42 182 84 365 105 456
príspevok na dodat.nákl. 120 220 122 329 134 984 116 002 94 910 105 456
celkový príspevok 158 184 179 275 210 912 158 184 179 275 210 912
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■ Fond sociálneho rozvoja je tu od
mája minulého roka. Aké je jeho
poslanie a čo bolo ťažiskom vašich
doterajších aktivít?
FSR vznikol, aby podal pomocnú

ruku ºuìom Ïijúcim na okraji spoloãnos-
ti, a to najmä prostredníctvom partners-
tiev sociálnej inklúzie, ktoré zakladáme
na úrovni okresov a financovaním mikro-
projektov, ktoré si predkladajú Ïiadatelia
a schvaºujú sa na lokálnej úrovni. 

Príprava FSR prebiehala od roku 2003
z grantu Svetovej banky. Z grantu sa finan-
covalo stretávanie pracovn˘ch skupín na
úrovni krajov, kde sa identifikovali cieºové
skupiny, oblasti podpory a následne okre-
sy, kde bolo potrebné zakladaÈ lokálne
partnerstvá. Pilotne sme vybrali Pre‰ovsk˘,
Banskobystrick˘ a Ko‰ick˘ kraj a v rámci
nich 15 vybran˘ch partnerstiev na úrovni
okresov. V˘ber t˘chto lokalít bol na zákla-

nov˘ch lokalít je podmienen˘ kritériami
spomenut˘mi vy‰‰ie a schválením MPSVR
SR. Fond pre tento rok disponuje finanã-
nou sumou 365 miliónov korún, ktoré
budú prerozdelené na princípe zapojenia
komunity samotnej do prípravy projektov.
■ FSR prerozdeľuje prostriedky nielen

z ESF, ale aj zo štátneho rozpočtu,
položiek MPSVR SR.
FSR vyhlásil v roku 2004 dve v˘zvy na

predkladanie projektov na: Zv˘‰enie
zamestnateºnosti skupín postihnut˘ch
a ohrozen˘ch sociálnym vylúãením
prostredníctvom partnerstiev sociálnej
inklúzie. Celková suma na projekty na
roky 2004 – 2006 je 600 miliónov Sk. Tieto
projekty sú podporené z finanãn˘ch pros-
triedkov Európskeho sociálneho fondu. 

Druhá v˘zva Rozvoj lokálnej infra‰t-
ruktúry je z kapitoly aktívnej zamestna-
nosti MPSVR SR. Celková podpora na

osadách, migrujúcich obãanov, bezdo-
movcov a obãanov po v˘kone trestu.
KeìÏe prioritou FSR je zniÏovanie regio-
nálnych disparít, snaÏili sme sa v cieºo-
v˘ch skupinách FSR postihnúÈ v‰etky
sociálne znev˘hodnené komunity.
■ Projekty, ktoré koordinuje FSR, pri-

nášajú nóvum – prípravu projektov
zdola nahor, a taktiež zapojenie
komunity do procesu rozhodovania.
Aké máte skúsenosti s vytváraním
lokálnych partnerstiev a rozhodova-
ním na lokálnej úrovni?
Aj keì v tejto chvíli nemôÏeme e‰te

hodnotiÈ reálne v˘stupy z projektov, môÏe-
me hodnotiÈ zapojenie partnerov. Musím
úprimne povedaÈ, Ïe ide o veºmi nároãnú
vec. Partnerstvá sociálnej inklúzie sú zos-
kupenia kºúãov˘ch hráãov v regióne, ktorí
aktívne pracujú so sociálne znev˘hodnen˘-
mi skupinami ºudí a/alebo na poli sociálnej
inklúzie. Rozli‰ujeme tzv. strategick˘ch
partnerov (Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, zástupca Úradu splnomocnenky-
ne pre rómske komunity, zástupca VÚC –
sociálny odbor, zástupca FSR) a zástupcov
verejného, mimovládneho sektora a samoz-
rejme zástupcov komunít. Jednotliví part-
neri sa museli uãiÈ komunikácii medzi
sebou – kaÏd˘ sektor, ktor˘ je zastúpen˘
v rámci partnerstva, ãi uÏ verejn˘, ‰tátny,
mimovládny alebo podnikateºsk˘ sektor –
má svoj jazyk. Podnikateºsk˘ sektor má
veºmi jasné pravidlá, ako jednotliví ºudia
fungujú medzi sebou. Obãiansky sektor sa
snaÏí o veºkú mieru informovanosti a trans-
parentnosti. SkæbiÈ tieto viaceré aspekty je
jedna z najÈaÏ‰ích vecí. Uvedomujeme si,
Ïe partneri pracujú zatiaº na dobrovoºnej
báze, a preto je ich práca a úsilie nieão zme-
niÈ o to cennej‰ia. Na‰ím cieºom nie je, aby
sa partnerstvá stali elitn˘mi skupinami,
kde bude verejná alebo ‰tátna správa dikto-
vaÈ, ão sa má na ich úrovni robiÈ. V tomto
smere sa urobil veºk˘ pokrok: ºudia v regi-
ónoch veºmi pozitívne vnímajú to, Ïe môÏu
byÈ súãasÈou partnerstiev a rozhodovaÈ
sami o sebe. Z partnerstva sa hlasovaním
vyberajú aj ãlenovia hodnotiacich komisií
a tí rozhodujú o podporení, resp. nepodpo-
rení konkrétnych projektov. Rozhodovanie
o financiách je veºmi veºká zodpovednosÈ
a rozhodovanie o peniazoch, ktoré nie sú
z ich vlastného vrecka, sa ukázalo ako
mimoriadne dobr˘ nástroj na smerovanie
k uplatneniu tohto nového prístupu. Hod-
notenie je jedna z najcitlivej‰ích ãastí celé-
ho procesu. âlovek sa asi nevyhne urãitej
miere subjektívnosti. Preto máme stále
dvojstupÀové rozhodovanie, aby sme pre-
di‰li urãit˘m klientelistick˘m a netranspa-
rentn˘m rozhodnutiam.

âo sa t˘ka samotnej práce so Ïiadate-
ºmi, kaÏd˘ projekt je konzultovan˘ na
lokálnej úrovni. FSR má v kaÏdom partner-
stve svojho lokálneho konzultanta. Lokálny
konzultant pomáha s prípravou projektu,
a najmä pomáha s tzv. komunitn˘m pláno-
vaním, ão je proces, keì si komunita sama

dokončenie na str. 8

Po vstupe do Európskej únie sa Slovensku
otvorila možnosť využívať finančnú pomoc,
ktorú Spoločenstvo prostredníctvom fondov
smeruje na posilnenie hospodárskej a sociál-
nej súdržnosti, znižovanie rozdielov v životnej
a ekonomickej úrovni, odstraňovanie zaosta-
losti v znevýhodnených regiónoch a na celkový
harmonický rozvoj krajín. Jedným z nich je
Európsky sociálny fond, z ktorého prostriedkov je financovaný aj
Fond sociálneho rozvoja, zriadený od 1. mája 2004 Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako štátna príspevková organi-
zácia. FSR podporuje projekty zamerané na zvýšenie zamestna-
nosti a na začlenenie slabých a sociálne vylúčených skupín do
spoločnosti. Na činnosť Fondu sociálneho rozvoja a problematiku
podpory partnerstiev sociálnej inklúzie sme sa opýtali jeho riadi-
teľky Mgr. ZUZANY MELIŠOVEJ.

Lokálne partnerstvá 
majú zelenú

de indikátorov merania chudoby, kde sme
zohºadÀovali najmä mieru nezamestna-
nosti, poãet poberateºov dávok v hmotnej
núdzi, ale aj moÏnosÈ prístupu k sluÏbám,
infra‰truktúrnu vybavenosÈ, vzdelanostnú
úroveÀ a zdravotn˘ stav. V t˘chto krajoch
sme overili moÏnosÈ riadenia organizácie
na diaºku, ako aj rozhodovanie na lokálnej
úrovni – do akej miery je komunita schop-
ná sa zapájaÈ, ak˘ je jej prístup k vytvára-
niu partnerstiev. Bol to pilotn˘ projekt
a predt˘m sa na Slovensku niã podobné
celoplo‰ne e‰te nerealizovalo. 

V roku 2004 sme vo vybran˘ch lokali-
tách rozdelili na 186 projektov zv˘‰enia
zamestnateºnosti a rozvoja lokálnej
infra‰truktúry vy‰e 133 miliónov korún
z Európskeho sociálneho fondu a ‰tátne-
ho rozpoãtu. 

Po úspe‰nom ‰tarte v roku 2005 FSR
roz‰íril pôsobnosÈ aj na vybrané okresy
Îilinského a Nitrianskeho kraja, kde sú
problémy chudoby taktieÏ citeºné. V˘ber

roky 2004 – 2006 je 370 miliónov Sk. Roz-
voj lokálnej infra‰truktúry má prispieÈ
k zlep‰eniu sociálneho zaãlenenia a na
zv˘‰enie zamestnanosti sociálne najviac
znev˘hodneného obyvateºstva.

Od roku 2005 FSR na národnej úrovni
koordinuje aj Program podpory komunit-
nej sociálnej práce v obciach, financova-
n˘ z rozpoãtovej kapitoly MPSVR. Na
roky 2005 – 2007 je naÀ vyãlenen˘ch 363
300 000 Sk.
■ Na ktoré cieľové skupiny je pomoc

FSR zameraná? 
Na‰a cieºová skupina je veºmi ‰iroko

postavená, vychádza zo zadefinovania
v Národnom akãnom pláne o sociálnej
inklúzii. Zah⁄Àa dlhodobo nezamestna-
n˘ch, osoby v hmotnej núdzi, star˘ch osa-
mel˘ch ºudí odkázan˘ch na pomoc, rizi-
kové skupín detí a mládeÏe, zdravotne
postihnut˘ch, zemepisne izolované sku-
piny, závisl˘ch na alkohole, drogách a i.,
ºudí Ïijúcich v segregovan˘ch rómskych �
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UČIA ICH PONÚKAŤ SA
NA TRHU PRÁCE
„Práca s klientom sa zmenila a posunula
k lep‰iemu v tom zmysle, Ïe klient dnes
nechodí na úrad práce len kvôli tomu, aby
preukazoval, Ïe si hºadá zamestnanie.
Neãaká pasívne na pomoc ‰tátu, ale aktívne
pristupuje k rie‰eniu problému. Zmena
nastala aj v tom, Ïe vlani sme zaãali robiÈ

individuálne akãné plány. Odborní porad-
covia s uchádzaãmi o zamestnanie rozobe-
rú problém, hºadajú príãiny, preão si dote-
raz nena‰li prácu, zostavia harmonogram
ãinností a aktivít, na ktor˘ch sa zúãastnia,
na ão sa budú orientovaÈ, aby sa ão najskôr
uplatnili na trhu práce. Vieme, Ïe ná‰ klient
ãasto stroskotá preto, lebo pri prvom kon-
takte so zamestnávateºom sa nevie prezen-
tovaÈ. My ho nauãíme napísaÈ Ïivotopis,
ako má vystupovaÈ, ako sa ponúkaÈ zamest-
návateºovi. Darí sa nám aÏ po koneãn˘
efekt, keì si nájde zamestnanie, alebo
zaãne sám podnikaÈ. Uvediem príklad:
firma prepú‰Èa a mzdová úãtovníãka príde
o prácu. Informujeme ju, Ïe môÏe získaÈ
príspevok na samostatnú zárobkovú ãin-
nosÈ. Viaceré túto moÏnosÈ vyuÏili, kúpili si
poãítaãe a zaãali. Najprv robili úãtovníctvo

kamarátom, známym, a neskôr aj pre nie-
koºko firiem. Mnohí zaãínajú podnikaÈ
doslova na kolene, prekonajú poãiatoãné
ÈaÏkosti a darí sa im. Na podnikanie sa dali
aj vìaka na‰im odborn˘m poradcom, ktorí
ich na túto cestu nasmerovali a úspe‰ne
priviedli do cieºa,“ zdôraznila Ing. L̆ dia
LESKOVSKÁ, riaditeºka Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Nitre. 

STÁVA SA, ŽE AJ 
MUŽOM VYPADNÚ SLZY 
Mgr. Iveta ëURICOVÁ, vedúca oddelenia
sluÏieb odborného poradenstva uviedla,
Ïe na oddelení pracuje 15 odborn˘ch
poradcov. Dve deta‰ované pracoviská majú
v Zlat˘ch Moravciach, jedno vo Vrábºoch. 

„Na‰a práca je rôznorodá, pretoÏe
okrem individuálneho a skupinového
poradenstva pre‰la na na‰e oddelenie aj
implementácia grantov˘ch schém rozvoja
ºudsk˘ch zdrojov. Poradenstvo je v˘zva na
zmenu, nie je o ãíslach. Za touto zmyslu-
plnou ãinnosÈou sa skr˘vajú ºudia – na‰i
klienti, ktor˘ch potrebujeme „rozh˘baÈ.“
Komunikácia na na‰om oddelení je komu-
nikácia vy‰‰ej úrovne, pretoÏe my ideme
„do vnútra ãloveka.“ Poradca nemôÏe
komunikovaÈ iba verbálne (slovne), ale

musí aktívne zapojiÈ v‰etky zloÏky mimo-
slovnej komunikácie. KaÏd˘ ãlovek je in˘,
jedineãn˘. Neverili by ste, o ak˘ch problé-
moch sa dozvie poradkyÀa, ak jej klient
dôveruje. Odhalili sme dve t˘rané Ïeny, so
svojím trápením sa nám zdôverujú aj
muÏi, ktorí pri‰li o prácu a doma preÏívajú
stra‰né peklo. ManÏelky sa vyhráÏajú roz-
vodom, deti otcami poh⁄dajú, priatelia sa
odvrátili. Klient sa cíti veºmi sám a pri roz-
hovore s odbornou poradkyÀou sa vlastne
po prv˘krát stretne s ãlovekom, ktor˘ je tu
preto, aby aktívne vypoãul jeho problém,
ktor˘ je neúspechom jeho umiestnenia sa
na trhu práce. MuÏom neraz vypadnú slzy,
keì sa rozhovoria o sociálnych ÈaÏkostiach,
v ak˘ch Ïijú. V tak˘chto prípadoch nie je
problémom profesijná orientácia klienta,
ani nedostatok voºn˘ch pracovn˘ch miest
v regióne, ale strata sociálnych kontaktov
a fungovanie rodiny, v ktorej Ïijú. Ak by
sme mali väã‰í ãasov˘ priestor na prácu
s klientom, dokázali by sme nájsÈ to skryté,
ão im bráni nájsÈ si zamestnanie,“ vysvetli-
la Mgr. Iveta ëuricová. 

Z Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny odborné poradkyne mali vlani
stanovené vytvoriÈ 13 369 individuálnych
akãn˘ch plánov pre uchádzaãov o zamest-
nanie, ktorí sú v evidencii najmenej tri
mesiace, skutoãne ich zrealizovali 9 559,
z toho 1 669 dodávateºsky. ÚPSVR v Nitre
sa umiestÀuje na 3. mieste, ão sa t˘ka indi-
viduálnych stretnutí s klientom, na jednu
odbornú poradkyÀu pripadá 869 individu-
álnych akãn˘ch plánov.

POMÁHAJÚ ĽUĎOM,
KTORÍ SÚ NA DNE
„Môj pracovn˘ deÀ bol ako kaÏd˘ in˘,“
zhodnotila Mgr. Dagmar ZELENKOVÁ,

Nová sociálna politika kladie vysoké nároky na prácu s klientom
a zdôrazňuje individuálnu prácu s ním, pretože tak mu možno účin-
nejšie pomáhať. 
„Pri individuálnych akčných plánoch je najdôležitejší individuálny
rozhovor s klientom, kde sa zisťujú podrobné údaje o ňom, jeho
predpoklady, skúsenosti, osobnostné vlastnosti, predstava o bu-
dúcom povolaní, dôvody neúspechu umiestnenia sa na trhu práce
a hľadanie rezerv a ďalších možností klienta. Spoločné závery
potom vedú k odstráneniu bariér uplatnenia sa a k hľadaniu
nových možností a foriem, ako sa uchádzať a uplatniť na trhu
práce,“ uviedla PhDr. Helena Furindová, riaditeľka odboru Služieb
odborného poradenstva Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Zaujímalo ma, ako sa darí plniť túto úlohu v praxi, tak som sa
vybrala do regiónu. 

Poradenstvo nie je o číslach,  
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odborná poradkyÀa. Mala individuálne
poradenstvo s deviatimi uchádzaãmi
o zamestnanie, s ktor˘mi sa stretla po tretí-
krát. Cieºom stretnutia bolo zhodnotiÈ, ako
sa im darí plniÈ individuálne akãné plány. 

„Väã‰ina klientov pristúpila k tejto práci
veºmi zodpovedne a úlohy, ktoré sme si
vyt˘ãili, splnili, s v˘nimkou jedného pána,
ale dohodli sme sa, Ïe dobehne, ão zame‰-
kal. Stretávame sa raz za mesiac. Úlohy,
ktoré majú klienti plniÈ, sú cielené tak, aby
sa uplatnili na trhu práce. Veková ‰truktúra
bola od 28 do 55 rokov, väã‰inou so základ-
n˘m vzdelaním, jeden s V·, dvaja stredo-
‰koláci. NajzloÏitej‰ie sa pracuje s ºuìmi so
základn˘m vzdelaním. Majú minimálne
moÏnosti uplatnenia sa a sú aj malé moÏ-
nosti nejako ich navigovaÈ. KaÏd˘ ãlovek je
in˘, ku kaÏdému treba pristupovaÈ indivi-
duálne, kaÏd˘ vyÏaduje in˘ prístup. Nieko-
mu na‰a práca dáva veºa, inému menej, ale
myslím si, Ïe pre väã‰inu t˘ch, ktorí prídu
na na‰e oddelenie sluÏieb odborného pora-
denstva, dáva ná‰ prístup veºa. Klienti majú
moÏnosÈ získaÈ mnoÏstvo nov˘ch informá-
cií, in‰pirujeme a motivujeme ich k tomu,
aby sa na trhu práce uplatnili. KaÏd˘ si
zoberie toºko, koºko si chce a vie zobraÈ.
KeìÏe máme moÏnosÈ s nimi pracovaÈ indi-
viduálne, zaãnú nám dôverovaÈ a spoluprá-
ca je dobrá. V roku 1991 som vlastne pora-
denstvo zakladala, cel˘ Ïivot pracujem
s ºuìmi. Keì sme pre‰li na individuálne
a odborné poradenské sluÏby, pote‰ila som
sa, pretoÏe nám to otvorilo cestu ku kliento-
vi v tom zmysle, Ïe máme moÏnosÈ sa mu
viac venovaÈ. V predchádzajúcom období
sme boli poradcovia, ale mali sme oveºa
viac in˘ch povinností, takÏe sme sa kliento-
vi nemohli venovaÈ tak ako v súãasnosti.
My musíme do nich preniknúÈ, to je na‰a

práca, aby sme ãloveka poznali z vnútornej
strany, nie iba to, ão máme o Àom v poãíta-
ãi. Ak sa nám to podarí, potom ho môÏeme
modelovaÈ. ªudia sa prídu poìakovaÈ aj
pochváliÈ, Ïe sa im darí. Ak by toto nebolo,
tak uÏ na tomto úrade nepracujem,“ pove-
dala odborná poradkyÀa Mgr. D. Zelenková. 

V SKUPINE
OTVORENE O PROBLÉMOCH
V deÀ mojej náv‰tevy ÚPSVR v Nitre som
mala moÏnosÈ vidieÈ aj prácu v skupine
s uchádzaãmi o zamestnanie. Mladú
odbornú poradkyÀu Mgr. Alenu Hudeco-
vú, sme zastihli v plnom nasadení. Kon-
trolovala, ako si klienti plnia úlohy indi-
viduálnych akãn˘ch plánov. Nehladkala
ich, ak niektorí preukazovali málo aktivi-
ty, ale nabádala ich k väã‰ej iniciatíve.
Mladému pekárovi, absolventovi SOU,
ktor˘ sa nemôÏe zamestnaÈ, lebo zamest-
návateº Ïiada aspoÀ trojroãnú prax,
navrhla, aby sa uchádzal o absolventskú
prax, 30-roãnej Ïene, ktorá nikdy nepra-

covala s poãítaãom, odporuãila prihlásiÈ
sa na rekvalifikaãn˘ kurz, muÏovi stred-
n˘ch rokov ponúkla pomoc pri napísaní
Ïivotopisu a Ïiadosti o zamestnanie, lebo
nespæÀali poÏadované kritériá. V‰etk˘m
zdôrazÀovala, Ïe nestaãí napísaÈ dve-tri
Ïiadosti o zamestnanie, ale musia ich byÈ
desiatky. Upozornila ich, Ïe prácu si treba
hºadaÈ cez v‰etky dostupné zdroje, v inze-
rátoch, na webov˘ch stránkach, prostred-
níctvom príbuzn˘ch a známych. Ing.
Iveta ëuricová, vedúca odborného pora-
denstva individuálnych akãn˘ch plánov,
bola s prácou odbornej poradkyne, absol-
ventky sociálnej práce, veºmi spokojná,
paãili sa jej nové metódy práce s klientmi. 

PRÁCA PRE OBEC,
NÁVYK PRE SEBA
„Najväã‰ie problémy máme s dlhodobo
evidovan˘mi uchádzaãmi o prácu,“ uvie-

dol Ing. Igor Vavrík, riaditeº Odboru slu-
Ïieb zamestnanosti v Nitre.

„Veºa ºudí zaraìujeme do aktivaãnej ãin-
nosti v obciach. Vlani ich bolo takmer 6 000.
Nezamestaní tejto aktivite spoãiatku nedôve-
rovali, ale postupne sa predháÀali, ako sa
dostaÈ na aktivaãné práce a mnohí takto pra-
covali po cel  ̆rok. Títo ºudia priná‰ajú veºa
prospe‰ného pre obce, ale veºa robia aj pre
seba, pretoÏe podporujú a rozvíjajú si pra-
covné návyky a po ãase sa takto môÏu
zamestnaÈ. Zaujímavá je pre nich aj finanãná
suma, veì ide o ºudí v hmotnej núdzi, takÏe
t˘ch 1 500 Sk je pre nich veºkou pomocou.
V˘znamnou ãinnosÈou a pomocou evidova-
n˘m nezamestnan˘m je ich vzdelávanie
a príprava pre trh práce. Vlani rozliãn˘mi
kurzmi pre‰lo vy‰e tisíc ºudí. Mnohí získali
novú zruãnosÈ, odbornosÈ a podarilo sa im
zamestnaÈ. Darí sa nám spolupracovaÈ so
zamestnávateºmi. Vychádzame im v ústrety
aj ich ‰peciálnym poÏiadavkám, rekvalifikaã-
né kurzy u‰ijeme na mieru, aby sa ich absol-
ventom zv˘‰ili ‰ance zamestnaÈ sa.“ 

NEZAMESTNANOSŤ, 
ŠANCA NA ZMENU
Jozef Horeck˘ z oddelenia sprostredkova-
teºsk˘ch sluÏieb sa venuje uchádzaãom
o zamestnanie, ktorí sa rozhodli pre samo-
statnú zárobkovú ãinnosÈ. Vlani o túto
moÏnosÈ prejavilo záujem 141 ºudí, z toho
66 rozbehli podnikanie predov‰etk˘m
v obchode a sluÏbách. „ªudia absolvovali
rekvalifikaãn˘ kurz ZaloÏenie vlastnej
firmy, kde dostali mnoÏstvo informácií,
najmä z legislatívy. Niektorí boli spoãiatku
skeptickí, no v koneãnom dôsledku si
takúto pomoc pochvaºovali a vypracovali
si kvalitné podnikateºské zámery, ktoré
obhajovali pred odbornou komisiou. Takto
vznikli v Nitre napríklad detské mikrojas-
le, ktoré zriadila pani Katarína Kertesová
a zároveÀ v nich zamestnala Denisu Pata-
ãovú, absolventku strednej zdravotníckej
‰koly, ãi kozmetick˘ salón Lucie Koháriko-

vej, ktoré sme s Ing.
Igorom Vavríkom, ria-
diteºom Odboru slu-
Ïieb zamestnanosti
v Nitre nav‰tívili.
„Sú to krásni a ‰Èastní
ºudia, ktor˘ch obdobie
bez práce nezlomilo,
naopak vyuÏili ho ako
‰ancu a zaãali ponúkaÈ
sluÏby, o ktoré má trh
záujem. KieÏ by sme
tak˘chto odváÏnych
a zároveÀ úspe‰n˘ch
ºudí mali u nás viac,“
dodal Ing. Igor Vavrík. 

JANKA VESELSKÁ
Foto: autorka

 ale predovšetkým o ľuďoch



8 || ROZHOVOR

dokončenie zo str. 5
definuje, ão chce rie‰iÈ, ako a najmä za ão.
Priority pre región si urãujú na mieste
ºudia, ktorí problémy svojho regiónu
poznajú najlep‰ie. ªudia, ktor˘ch sa to
t˘ka, vedia najlep‰ie zhodnotiÈ svoj pro-
blém, svoju situáciu. Projekty, ktoré takto
vznikajú, sú naozaj realizovateºné a my sa
snaÏíme, aby boli aj udrÏateºné. SnaÏíme
sa, aby boli ãlenovia komunity naozaj zapo-
jení do prípravy a realizácie projektu. Jed-
notliví ãlenovia komunity aktívne na pro-
jekte pracujú a nie sú len objektmi, ktoré
dostali peniaze. To je to pozitívne, ale to je
aj to najÈaÏ‰ie na na‰ej práci.
■ Aký je proces hodnotenia projektov?

Hodnotenie projektov je citlivá záleÏi-
tosÈ. Hodnotia sa na lokálnej úrovni, kde sa
ºudia poznajú. Keì sa predkladá ÏiadosÈ,
projekt musí byÈ konzultovan˘ s lokálnym
konzultantom a musí byÈ v poriadku for-
málna stránka – formulár, rozpoãet a iné
formálne náleÏitosti projektu. âasto sa
stáva, Ïe lokálny konzultant povaÏuje pro-
jekt je vcelku dobr˘, ale jeho podoba na
papieri o tom nesvedãí. Mnohí Ïiadatelia
jednoducho nevedia preniesÈ svoju my‰-
lienku do formuláru. Hodnotenie je ÈaÏké
aj preto, lebo ãlenovia partnerstva na lokál-
nej úrovni moÏno po prv˘ raz robia nieão
podobné. Pri hodnotení sledujeme najmä
zapojenie komunity do projektu, ãi bolo
iba formálne, ãi prebehlo komunitné plá-
novanie alebo stretnutia s komunitou, ãi je
rozpoãet v súlade s aktivitami, ãi je rozpo-
ãet naozaj o aktivitách, a nie o financovaní
kancelárie a reÏijn˘ch nákladov, aká je udr-
ÏateºnosÈ projektu, ãi spadá projekt do
oblasti podpory FSR a pod. Îiadatelia
ãasto nechápu, Ïe nemajú právny nárok na
podporu, Ïe môÏu o Àu len ÏiadaÈ.

1. hodnotenie projektov Hodnotiacou
komisiou na lokálnej úrovni

Hodnotiaca komisia zloÏená z ãlenov
Rady partnerstva sociálnej inklúzie
a/alebo Lokálneho riadiaceho v˘boru
s menovacím dekrétom od ‰tatutárneho
zástupcu FSR vyhodnotí projekty s moÏ-
nosÈou troch finálnych v˘stupov: a. pod-
poren˘ projekt, b. nepodporen˘ projekt, c.
projekt odporuãen˘ na prepracovanie.

2. hodnotenie projektov Hodnotiacou
komisiou FSR menovanou ‰tatutárnym
zástupcom FSR

Malá hodnotiaca komisia zloÏená
z projektov˘ch manaÏérov, zástupcu ria-
diteºa FSR a riaditeºa FSR definitívne roz-
hodne o ne/podporení projektu a násled-
ne Ïiadateº podpisuje zmluvu o pridelení
grantu s FSR.
■ Na akej úrovni sa môžu partnerstvá

vytvárať – formálnej alebo aj nefor-
málnej? 
Vytváranie partnerstiev je dlh˘ proces,

zaloÏen˘ najmä na dôvere. FSR podporu-
je vytváranie partnerstiev na malom geo-
grafickom priestore. Nechceli sme vyvíjaÈ
tlak v tom zmysle, aby sa zaloÏila nejaká

organizácia, ale chceme, aby sa etablovala
in‰titúcia, ktorá bude maÈ stanovené, ão
bude reálne robiÈ, kto bude vlastníkom
v˘stupov projektu, majetku, kam chce
smerovaÈ svoje aktivity, ako chce pomá-
haÈ sociálne znev˘hodnen˘m skupinám
obyvateºov a pod. Na zaãiatku je to len
neformálne spojenie, ão v‰ak z dlhodobé-
ho hºadiska nie je udrÏateºné.
■ Aké je zapájanie sa podľa zamera-

nia projektov?
âo sa t˘ka projektov na rozvoj lokálnej

infra‰truktúry, v˘sledky sa vidia dosÈ r˘ch-
lo, úspe‰ní môÏeme byÈ aj v priebehu pol
roka: postaví sa napr. malá laviãka, komu-
nitn˘ dom, kde pracujú Rómovia z osady.
Pokiaº ide o zamestnateºnosÈ, tak vidite-
ºnosÈ alebo úspech projektu je záleÏitosÈ via-
cer˘ch rokov. Keì si vy‰kolen˘, rekvalifiko-
van˘ ãlovek nájde prácu a udrÏí si ju – to je
záleÏitosÈ minimálne troch – ‰tyroch rokov.
Je to ako beh na dlhé trate. Vidíme v‰ak
veºk˘ záujem u ºudí predkladaÈ si projekty
do oboch v˘ziev, aj do zvy‰ovania zamest-
nateºnosti sociálne vylúãen˘ch, aj do druhej
v˘zvy, budovania lokálnej infra‰truktúry.
Vnímame ako nevyhnutnosÈ vzájomné pre-
pojenie oboch v˘ziev a klasické spájanie
mäkk˘ch a tvrd˘ch zruãností. ªudia musia
maÈ totiÏ vytvorené podmienky (ako napr.
Sociálny inkubátor, sociálne pracovisko),
kde môÏu svoju ãinnosÈ vykonávaÈ.
■ Ktoré podporené projekty považuje-

te za zaujímavé?
Je ich viacero, ale spomenula by som

projekty za brezniansky región, kde rehoºa
sestier Albertínok zriadila dom soc. sluÏieb
– Dom sv. Alberta ako hospicovú starostli-
vosÈ pre star‰ích ºudí. Projekt BudúcnosÈ
bol podporen˘ v rámci oboch na‰ich v˘ziev
– vy‰‰ej zamestnateºnosti aj lokálnej infra‰t-
ruktúry. Ide o sociálny inkubátor, ktor˘
umoÏní 20 absolventom Odborného uãili‰-
Èa internátneho vo Valaskej, odbor o‰etrova-
teº a pomocn˘ kuchár, získaÈ odbornú prax
a pracovné návyky. Úãastníci projektu sú
mladí ºudia s rôznym stupÀom ºahkého
a stredného mentálneho postihnutia. Pobyt
v zariadení sociálnych sluÏieb, práca
v odbore a v˘chovné pôsobenie sestier im
pomôÏe vytvoriÈ si potrebné sociálne návy-
ky, pomôÏe im pripraviÈ sa na samostatn˘
Ïivot a zv˘‰iÈ ich moÏnosÈ uplatnenia v pra-
covnom Ïivote. In˘mi príkladmi sú obec
Zborov, ktorá dostala grant na vytvorenie
informaãno-poradenského centra na sprost-
redkovanie práce v regióne aj mimo neho;
obãianske zdruÏenie ªudia a perspektíva
vytvorí v˘robnú dielÀu s chránen˘m praco-
viskom pre dlhodobo nezamestnan˘ch
s nízkym stupÀom vzdelania; Horehronská
rozvojová agentúra v Brezne pri‰la s projek-
tom Pestovanie lieãiv˘ch rastlín ako príleÏi-
tosÈ na samozamestnanie, alebo Méta Hosti-
ce vytvorí Pracovn˘ inkubátor pre neza-
mestnané Ïeny s dielÀou aranÏovania
a záhradníctva v Rimavskej Sobote.
■ Od januára ste avizovali zmeny v kri-

tériách projektov, a teda aj vo for-
mulároch. Nové bude to, že bude
musieť byť dodržaný a zdokladova-
ný mikroprojektový cyklus. 
V minulom roku sme mali dva typy

projektov – mikroprojekty do v˘‰ky milión
korún a projekty partnerstva do v˘‰ky 2, 8
mil. Sk. V roku 2005 budeme v rámci
mikroprojektov rozli‰ovaÈ projekty do 300-
tisíc Sk na rozbeh organizácií, na malé
a motivaãné aktivaãné programy. Pri type
projektu do milióna sa bude uÏ vyÏadovaÈ
aj anal˘za prostredia, ãasov˘ harmono-
gram a celkovo bude formulár trochu zlo-
Ïitej‰í. V minulom roku sme boli benevo-
lentnej‰í v tom, ãomu sa hovorí mikropro-
jektov˘ cyklus. Tento cyklus sleduje kroky
od zaãiatku vyhlásenia v˘zvy aÏ po záve-
reãné zhodnotenie. Medzi t˘m je veºa kro-
kov, a najmä to, ako má Ïiadateº postupo-
vaÈ, aby bola komunita naozaj zapojená do
projektu. Bude nevyhnutné doloÏiÈ zápisy
z komunitn˘ch stretnutí. Je to v záujme
toho, aby koneãn˘m v˘stupom, teda to, ão
je napísané v projekte, bolo to, ão komuni-
ta chce a potrebuje. Pri procese komunit-
n˘ch stretnutí budú pomáhaÈ na‰i lokálni
konzultanti a aj komunitní konzultanti.
âiastoãne sa budú meniÈ v˘zvy aj hodno-
tiace kritériá, ãomu budú zodpovedaÈ for-
muláre s jednoduch‰ími formuláciami
a jasnej‰ími kritériami hodnotenia.
■ Komunitní pracovníci – ako ich zís-

kavate?
Ako som uÏ spomenula, od roku 2005

administrujeme v spolupráci s Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny program
podpory komunitnej sociálnej práce v ob-
ciach. Obec si môÏe predloÏiÈ svoju ÏiadosÈ
na príslu‰n˘ úrad práce, oddelenie metodi-
ky aktívnej politiky trhu práce a projektové-
ho riadenia. MôÏe poÏiadaÈ o mzdu a nevy-
hnutné v˘davky na prácu komunitného
sociálneho pracovníka a jeho asistenta.
Poãet komunitn˘ch pracovníkov je vyme-
dzen˘ tak˘mto prepoãtom: do 600 obyvate-
ºov je 1 komunitn˘ pracovník a 2 asistenti,
ak je 600 – 900 obyvateºov + 1 asistent, ak je
nad tento poãet, tak sa navy‰ujú dvaja asis-
tenti, ak je nad 2 000 obyvateºov, ão je ko-
neãné ãíslo – tak môÏu byÈ traja komunitní
pracovníci a ‰iesti asistenti. Komunitní so-
ciálni pracovníci a asistenti sú zamestnan-
cami obce. Je to veºmi nároãná práca, ãlovek
si denne vypoãuje mnoho ºudsk˘ch príbe-
hov. Aby sa dosiahla kvalita práce, je nad
nimi e‰te koordinátor. Navrhovali sme, aby
koordinátor zastre‰oval max. 10 obcí, ão
bude, samozrejme, závisieÈ od toho, ãi je tá
obec men‰ia alebo väã‰ia. Koordinátorov je
maximálne 17, bude to v‰ak závisieÈ od
poãtu obcou predloÏen˘ch Ïiadostí. Nad
nimi uÏ je len manaÏér programu, ktor˘ je
zamestnancom FSR a zabezpeãuje pravidel-
nú komunikáciu s kºúãov˘mi hráãmi pro-
jektu, s Ústredím práce, Úradom splnomoc-
nenkyne vlády a in˘mi. 
V‰etky potrebné informácie si môÏu záu-
jemcovia preãítaÈ na stránke www.fsr.sk

ĽUBICA SLAMEČKOVÁ

Lokálne partnerstvá...
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namiesto maºovaného vajíãka. Keì jej ako
celkom malej rodiãia kúpili maliarsky sto-
jan a paletu, bola v siedmom nebi. Mama
s otcom záºuby obidvoch dcér veºmi pod-
porovali. Star‰ia Kristína odmaliãka veºmi
rada ãítala, chce byÈ uãiteºkou. Láska ku
knihám pokraãuje, ‰tuduje na Filozofickej
fakulte UK maìarsk˘ a nemeck˘ jazyk a uÏ
v tomto roku ju ãakajú ‰tátnice. Vrátim sa
v‰ak k mlad‰ej Csille. Keì bola druháãka,
rodiãia ju prihlásili do ªudovej ‰koly ume-
nia v ·amoríne, kde sa venovala v˘tvarnej
v˘chove. Ako osemroãná vyhlásila, Ïe keì
vyrastie, bude keramiãka. Jej rozhodnutie
uÏ vtedy ovplyvnil televízny seriál, ktor˘
sledovala s nev‰edn˘m záujmom. 

VYTRVALO IŠLA
ZA SVOJÍM CIEĽOM
Je chvályhodné, Ïe medzi mestami Dunaj-
ská Streda a Györ je skvelá spolupráca.
Prejavovala sa aj v tom, Ïe v roku 1998
malo ‰ancu v Maìarsku ‰tudovaÈ desaÈ
mlad˘ch ºudí zo Slovenska, ktorí nemu-
seli platiÈ za ubytovanie v internáte. Po
skonãení Základnej ‰koly v Hornom Bare
a úspe‰nom zvládnutí talentov˘ch skú‰ok
Csillu prijali na umeleckú ‰kolu v Margit
Kovács v Györi. Hlásila sa na keramiku,
ale pedagógovia jej odporuãili, aby sa dala
na email, pretoÏe má naÀ skvelé predpo-
klady. V triede bolo tridsaÈ ‰tudentov
a Csilla z malej slovenskej obce najlep‰ia
z nich. Keì konãila ‰túdium, ktoré sa jej
mimoriadne páãilo, okrem v˘uãného
listu ako najlep‰ia ‰tudentka dostala na
pamiatku aj zlat˘ prsteÀ, ktor˘ odvtedy
stále nosí. Mama s otcom pri tejto sláv-
nostnej príleÏitosti ani ned˘chali. Pri

„·tyri mesiace som bola v evidencii
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

v Dunajskej Strede. Odborní poradcovia
mi veºmi pomohli, pretoÏe som absolvo-
vala rekvalifikaãn˘ kurz, zameran˘ na
pomoc zaãínajúcim podnikateºom. Zozná-
mila som sa so základmi ekonomiky
a úãtovníctva, vypracovala som si podni-
kateºsk˘ zámer na v˘robu emailov a vitráÏ
skla, pretoÏe som v tomto smere odborníã-
kou a viem, Ïe o tieto atraktívne v˘robky
má spotrebiteº záujem. Aby som mohla
v tejto oblasti podnikaÈ, musela som si
kúpiÈ ‰peciálnu pec na umelecké predme-
ty, brúsku, klie‰te a mnoÏstvo ìal‰ích
nástrojov, bez ktor˘ch sa nezaobídem.
Drahé tabule farebného skla som s rodiãmi
kupovala v Budape‰ti, niektoré mám
z Komárna i z PovaÏskej Bystrice. Príspe-
vok na samostatnú zárobkovú ãinnosÈ je
skvelá vec, znaãne mi pomohol pri rozbe-
hu podnikania, pretoÏe som dostala 57-
tisíc korún. Nestaãil pokryÈ v‰etky moje
finanãné náklady, veì len pec, ktorú nevy-
hnutne potrebujem, stojí 80 tisíc korún,
ale bola to dobrá finanãná injekcia,“ roz-
hovorila sa sympatická mladá podnikateº-
ka Csilla Sóosová z Horného Baru, malej
obce leÏiacej v okrese Dunajská Streda. 

NA ZAČIATKU CESTY 
BOLI VÝKRESY
Ako sa táto dvadsaÈdvaroãná sympatická
tmavovláska dostala k tejto atraktívnej
odbornosti? Povedala, Ïe ako dieÈa stále
len kreslila a kreslila. Farbiãky jej doslova
uãarili, vÏdy z nich mala najväã‰iu radosÈ.
Dostávala ich ãasto aj pri kaÏdej slávnost-
nej príleÏitosti, dokonca i na Veºkú noc

tónoch hymny boli nesmierne hrdí na
svoju dcéru. Po slávnostn˘ch chvíºach
a dÀoch pri‰li dni v‰edné. Rodiãia navrh-
li dcére pokraãovaÈ v ‰túdiu, aby mala
maturitu, pretoÏe v˘uãn˘ list v dne‰nej
nároãnej dobe nestaãí. Vôbec ju nemuseli
prehováraÈ, v roku 2001 zaãala nav‰tevo-
vaÈ Schola Privata Gutaiensis, Súkromnú
zdruÏenú strednú ‰kolu sluÏieb a umelec-
k˘ch remesiel s vyuãovacím jazykom
maìarsk˘m v Kolárove.

V roku 2003 tam nielenÏe zmaturovala,
ale vybrala sa opäÈ do Györu ‰tudovaÈ
druhé remeslo, tentoraz olovnaté sklo
a vitráÏ, pretoÏe s dvomi remeslami sa ºah-
‰ie uÏiví. VÏdy ju fascinovali vitráÏové
okná v kostoloch a v katedrálach a chcela
sa nauãiÈ ovládaÈ túto techniku. Keì sa pri-
hlásila na ‰túdium v Györi po druh˘ raz,
pedagógovia sa te‰ili, Ïe sa budú môcÈ
venovaÈ jednej z najlep‰ích absolventiek
‰koly. Csilla s láskou spomína na toto

obdobie, predov‰etk˘m na skvelého aka-
demika László Heftera, ktor˘ uãil odbor
olovnaté sklo a rozvíjal jej nev‰edn˘ talent.

VITRÁŽOVÉ DVERE
NADCHLI ZÁKAZNÍKA 

V decembri minulého roku zaãala Csilla
podnikaÈ. Povedala, Ïe na prvého zákaz-
níka nikdy nezabudne.

„Robila som vitráÏové dvere. Objednal
si ich u mÀa jeden pán z Bratislavy.
Nakreslila som mu niekoºko návrhov a on
si vybral. Trvalo mi to pribliÏne tri t˘Ïd-
ne. Keì boli dvere hotové, pri‰iel si ich
prevziaÈ aj so svojou manÏelkou. Moja
práca ju veºmi prekvapila, bola nad‰ená.
Reakcia zákazníka je dôleÏitá, pretoÏe ak
je pozitívna, tvorcovi to dodá veºa tvorivej
energie. Som ‰Èastn˘ ãlovek, pretoÏe
práca v dielni, ktorú mám vedºa maminej
kuchyne, ma napæÀa radosÈou.“ A kuchy-
Àa? Tá je plná úchvatn˘ch prác talentova-
nej mladej podnikateºky. Linku zdobia
nádherné vitráÏové dvierka, nad stolom vi-
sí neprehliadnuteºn˘ farebn˘ luster, na ste-
nách neÏné emailové obrázky. Hra farieb je
úÏasná. Ak sa pozriete na oblok, zaujmú
vás vitráÏe s motívmi predstavujúcimi jar,
jeseÀ a zimu. Najväã‰ia, s pestrofarebn˘-
mi mot˘ºmi, je typická pre leto.

„Mám nesmierne rada svoju prácu,
te‰ím sa, keì mi pod rukami vznikajú vit-
ráÏové okná, dvere, alebo tvorím lampy,
‰perkovnice, svietniky, vázy, emailové
obrázky, bro‰ne, náu‰nice, a hlavne keì
zaujmú klientov. Mám rada zvuk brúsky,
keì tvarujem jednotlivé ãasti farebn˘ch
skiel, z ktor˘ch postupne vytváram celko-
v˘ obraz Momentálne robím zaujímavé
rámy na zrkadlá do obchodov s umelec-
k˘mi predmetmi, pretoÏe zákazníci majú
o ne záujem,“ povedala Csilla.

dokončenie na str. 12

Zákazník chce umelecké 
predmety aj dnes
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■ Ústredie PSVR 
chce bojovať 
proti podvodom

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
prijalo kroky a opatrenia na zamedzenie
zneuÏívania sociálneho systému. Opatre-
nia vychádzajú zo skúsenosti a konkrét-
nych poznatkov z praxe a majú prispieÈ
k eliminovaniu podvodov pri vyplácaní
‰tátnych sociálnych dávok, príspevkov
v hmotnej núdzi, peÀaÏn˘ch príspevkov
na kompenzáciu a peÀaÏného príspevku
za opatrovanie. Od mája 2004 je na v‰et-
k˘ch úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny nov˘ poãítaãov˘ systém ISOP na
spracovanie dávok sociálnej pomoci. T̆ m
sa úplne eliminovala moÏnosÈ neoprávne-
n˘ch vyplácaní dávok ÚPSVAR prijíma aj
ìal‰ie systémové kroky v oblasti perso-
nálnej, v oblasti kontroly a vedenia prí-
slu‰nej agendy. V júni 2004 bola zriadená
bezplatná telefónna linka, na ktorú kaÏd˘
obãan môÏe bezplatne upozorniÈ v prípa-
de podozrenia zo zneuÏívania sociálneho
systému a podvodov bez obáv z represie. 

Ústredie PSVR

■ Evidovaná miera 
nezamestnanosti 
v januári mierne stúpla

Po miernom náraste koncom roka 2005
miera evidovanej nezamestnanosti do-
siahla na Slovensku v súlade s oãakáva-
niami Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny 13,23 %. Medzimesaãne vzrást-
la o 0,16 bodu a medziroãne poklesla 
o -3,37 bodu. Miera nezamestnanosti,
vypoãítaná z celkového poãtu uchádza-
ãov o zamestnanie, dosiahla 14,85 %.
Medzimesaãne vzrástla o 0,22 bodu,
medziroãne poklesla o -3,07 bodu. 
Stav uchádzaãov o zamestnanie dosiahol
388 876 osôb. Medzimesaãne vzrástol 
o 5 721 osôb (o 1,49 %) a medziroãne kle-
sol o -80 362 osôb  (o -17,13 %). Stav dis-
ponibiln˘ch uchádzaãov o zamestnanie
dosiahol 346 292 osôb. Medzimesaãne
vzrástol o 3 998 osôb (o 1,17 %). Medzi-
roãne poklesol o -88 488 osôb (o -20,35
%). Priemern˘ poãet uchádzaãov o za-
mestnanie (12 mes.) dosiahol 402 415
osôb. Medzimesaãne poklesol o –6 697
(o -1,64 %) a medziroãne poklesol o -37
611 osôb (o -8,55 %).

Ústredie PSVR

■ Zákon o nelegálnej práci
schválený v NR SR

Od 1. apríla 2005 má nadobudnúÈ úãin-
nosÈ nov˘ zákon postihujúci ãiernu prácu.
Presne definuje nelegálnu prácu a nelegál-
ne zamestnávanie a posilÀuje nástroje,
ktoré majú zabraÀovaÈ zneuÏívaniu sociál-
neho systému, podporovaÈ legálne
zamestnávanie, a t˘m chrániÈ obãana pred

sociálnou neistotou. Roz‰irujú sa a sprís-
Àujú moÏnosti kontroly: vykonávaÈ ju
budú in‰pektoráty práce, úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny. Zamestnávateº
musí nahlásiÈ vznik pracovnoprávneho
pomeru zamestnanca do registra poisten-
cov Sociálnej poisÈovne najneskôr pred
zaãatím ãinnosti zamestnanca a takisto
skonãenie tohto vzÈahu v deÀ skonãenia.
MôÏe tak urobiÈ aj SMS-právou, mailom,
a následne si riadne splní ohlasovaniu
povinnosÈ. Úrady práce majú povinnosÈ
oznámiÈ registru poistencov SP zaradenie
aj vyradenie fyzickej osoby z evidencie.
Roz‰iruje sa právomoc in‰pektorátov
práce vykonávaÈ in‰pekciu aj mimo územ-
nej pôsobnosti na základe písomného
poverenia generálneho in‰pektora práce.
Roz‰iruje sa rozsah kontroln˘ch oprávne-
ní úradov práce o oprávnenie rozhodovaÈ
o uloÏení pokuty. Tá môÏe byÈ pre fyzickú
a právnickú osobu aÏ do milióna korún
a môÏe byÈ vylúãená z moÏnosti zúãastniÈ
sa verejného obstarávania a in˘ch súÈaÏí
aÏ po dobu 5 rokov.

MPSVR

■ Zvýšenie príspevku 
na bývanie

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
ªudovít Kaník navrhol zv˘‰iÈ príspevok na
b˘vanie o 15 %. Ide o druhé navrhované
zv˘‰enie tohto príspevku v priebehu 5
mesiacov (v septembri sa zvy‰oval o 25 %).
T̆ mto by sa príspevok na jednotlivca mal
zv˘‰iÈ o 150 Sk na 1 130 Sk a pre spoloãne
posudzované osoby o 250 Sk na 1 920 Sk.
Toto zv˘‰enie si vyÏiada 129 mil. korún
v roku 2005 z rozpoãtu rezortu ministerstva
práce. Príspevok poberá pribliÏne 78 tisíc
domácností. Má nadobudnúÈ úãinnosÈ od
1. apríla 2005. MPSVR

■ Nový nástroj aktívnej
politiky na trhu práce
pre uchádzačov
a zamestnanie

Ústredie PSVR Bratislava na základe Akã-
ného plánu konkrétnych opatrení úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú
v prihraniãnej oblasti s Maìarskou repub-
likou, Rakúskou republikou, âeskou re-
publikou a Poºskou republikou pripravuje
na podporu cezhraniãnej mobility pilotn˘
projekt na preplácanie ãasti cestovn˘ch
v˘davkov v prihraniãn˘ch regiónoch pre
uchádzaãov o zamestnanie v období od
februára 2005 do konca marca 2006. Cie-
ºom pripravovaného projektu ako nového
nástroja aktívnej politiky na trhu práce, na
ktorom sa zúãastní 26 úradov práce, so-
ciálnych vecí a rodiny, bude zv˘‰enie
motivácie uchádzaãov o zamestnanie pri
hºadaní zamestnania. Implementácia
pilotného projektu v praxi overí vyuÏiteº-

nosÈ navrhovaného postupu na zv˘‰enie
efektívnosti aktívneho opatrenia v prístu-
pe na trh práce v susednej krajine.         

LADISLAV HRNČIRIK  
Ústredie PSVR

■ Vyšší poplatok za
sprostredkovanie
zamestnania 

Od 15. januára 2005 platia nové pod-
mienky na urãenie v˘‰ky poplatku za
sprostredkovanie zamestnania za úhradu.
Podºa vyhlá‰ky MPSVR SR ã. 9/2005 Z. z.
z 12. januára 2005, ktorou sa mení
vyhlá‰ka MPSVR SR ã.31/2004 Z. z., kto-
rou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona NR SR
ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov
v znení neskor‰ích predpisov (ìalej
„zákona o sluÏbách zamestnanosti“),
môÏe fyzická a právnická osoba vykoná-
vajúca sprostredkovanie zamestnania za
úhradu na základe povolenia podºa § 26
zákona o sluÏbách zamestnanosti vyberaÈ
od fyzickej osoby za sluÏby súvisiace so
sprostredkovaním zamestnania jednora-
zov˘ poplatok, resp. jednorazovú platbu,
ktorého v˘‰ka sa urãuje takto:� pri sprostredkovaní zamestnania naj-
viac na obdobie 6 mesiacov 20 % mesaã-
nej mzdy alebo platu dohodnutého medzi
fyzickou osobou a jej zamestnávateºom, � pri sprostredkovaní zamestnania na
obdobie dlh‰ie ako 6 mesiacov 30 % mesaã-
nej mzdy alebo platu dohodnutého medzi
fyzickou osobou a jej zamestnávateºom. 

Naìalej platí, Ïe poplatok, resp. platba
sa vyberá jednorazovo, a to aÏ po sprost-
redkovaní zamestnania (§ 25 ods. 3 záko-
na o sluÏbách zamestnanosti).

PhDr. EVA JONÁKOVÁ
Ústredie PSVR

■ Prezentácia programu
Sprievodca svetom
povolaní

DÀa 2. 2. 2005 sa na Ústredí práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Bratislave uskutoãnila
prezentácia multimediálneho informaãno-
poradenského programu Sprievodca sve-
tom povolaní (http://www.povolania.sk),
ktor˘ bol vytvoren˘ v spolupráci desia-
tich európskych krajín v rámci programu
Leonardo da Vinci. Cieºom prezentácie
bolo informovaÈ zamestnancov úseku
zamestnanosti (odbor informaãn˘ch
a poradensk˘ch sluÏieb, odbor sprostred-
kovateºsk˘ch sluÏieb, odbor sluÏieb
odborného poradenstva, odbor metodiky
APTP a projektového riadenia) o moÏnos-
tiach vyuÏitia programu v praxi úradov
PSVR, najmä v oblasti poradenstva pre
voºbu povolania a pri hºadaní si zamest-
nania. Podrobnej‰iu informáciu o progra-
me a jeho jednotliv˘ch ãastiach prinesie-
me v nasledujúcom ãísle ãasopisu.

PhDr. ŠTEFAN GRAJCÁR
Ústredie PSVR

Krátke správy
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Burza práce je príleÏitosÈ pre ºudí,
ktorí majú záujem o prácu v krajinách

EÚ. MôÏu sa tak stretnúÈ s potenciálnymi
zamestnávateºmi, s ktor˘mi budú maÈ
moÏnosÈ osobne komunikovaÈ a získaÈ
ìal‰ie informácie o ponúkan˘ch pracov-
n˘ch miestach. Zamestnávatelia budú
robiÈ v˘berové pohovory priamo na mies-
te konania burzy. Budú maÈ vyhraden˘
priestor, kde môÏu prezentovaÈ svoju spo-
loãnosÈ, ponuky pracovn˘ch pozícií,
poÏiadavky a odpovedaÈ na otázky záu-
jemcov. Predpokladáme úãasÈ zahraniã-
n˘ch zamestnávateºov z Veºkej Británie,
Belgicka, âeskej republiky a Slovinska,
ktorí ponúkajú pracovné pozície v odbore
strojárstva, stavebníctva, priemyselnej
v˘roby a opatrovateºsk˘ch sluÏieb. Svoju
úãasÈ na burze prisºúbili aj zahraniãní
partneri siete EURES, a to z Veºkej Britá-
nie, Grécka, Dánska a Slovinska, ktor˘ch
EURES poradcovia budú zastupovaÈ
zamestnávateºov a ponúkaÈ ich voºné pra-
covné miesta. Zahraniãní EURES porad-
covia budú prezentovaÈ aj Ïivotné a pra-
covné podmienky svojej krajiny.

II. medzinárodná burza práce sa
uskutoãní v dÀoch 16. aÏ 17. marca 2005
v priestoroch v˘staviska Agrokomplex
v Nitre, hala K. KaÏd˘ zamestnávateº
bude maÈ k dispozícií vlastn˘ stánok, kde
bude prezentovaÈ svoju spoloãnosÈ a pra-
covné ponuky. Na burze práce sa môÏete
zúãastniÈ v stredu 16. 3. 2005 od 10.00
hod. do 17.00 hod. a vo ‰tvrtok v ãase od
9.00 hod. do 12.00 hod. Vo ‰tvrtok bude
moÏné, v prípade záujmu zamestnávate-
ºov, pokraãovaÈ v individuálnych poho-
voroch aj v poobedÀaj‰ích hodinách. 

ëal‰ie informácie o tejto aktivite zís-
kate na kaÏdom Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny na Slovensku, u EURES
poradcov alebo EURES asistentov, na
webovej stránke www.eures.sk, ako aj
v tlaãi a médiách. 

EURES ústredie

ZAMESTNÁVATELIA PRIHLÁSENÍ 
NA II. MEDZINÁRODNÚ BURZU PRÁCE V NITRE 
1. ALFRED MÜHL, Rakúsko

Zber špargle, jahôd
2. ADOSZ TOBACCO GROWING COMPANY, Maďarsko

Spracovanie tabaku
3. Česká republika: NOWASTAV a.s., Praha

Dlaždičské a murárske práce na vodných tokoch;
4. ADAST a.s., Adamov pri Brne

Frézari, sústružníci kovov, obsluha CNC;
5. U.B.U., Yorkshire, Veľká Británia

Pomocný asistent pre starostlivosť o ľudí s poruchami učenia;
6. SHAW HEALTHCARE, Northampton, Veľká Británia

Zdravotnícky personál
7. SOMERSET CARE GROUP, Taunton, Somerset, Veľká Británia

Opatrovateľ starých ľudí, opatrovateľ dospelých s poruchami učenia;
8. MEDACS INTERNATIONAL, Londýn, Veľká Británia

Zdravotný personál –zdravotné sestry, lekári a pod.; 
9. CROWN NURSING HOMES, Cotswold Dene, Standlake, Veľká Británia

Opatrovateľ, opatrovateľka, zdravotná sestra;
10. BRIARCARE, Suffolk, Veľká Británia

Opatrovateľ, opatrovateľka starých ľudí;
11. JALI d.o.o., Celje, Slovinsko

Stavební robotníci a pomocní stavební robotníci;
12. NIKO TRANSPORT d.o.o., Komenda, Slovinsko

Vodiči kamiónov;
13. KOLI ŠPED d.o.o., Kranj, Slovinsko

Vodiči nákladných áut (vyžaduje sa vodičský preukaz C, E);
14. SIRK d.o.o., Dravograd, Slovinsko

Stavební robotníci, murári;
15. A.W.B. SCHOTS N.V., Halen, Belgicko

Operátor a mechanik poľnohospodárskych strojov
16. Severné Írsko - Industrial Temps Ltd.

Priemyselná a strojárenská výroba
17. Cyprus - Stalagmite Enterprises Ltd.

Stavebný a automobilový priemysel
18. EURES – Dánsko, sezónne práce 
19. EURES - Grécko
20. EURES - Slovinsko
21. EURES - Veľká Británia
22. EURES - Česká republika
23. EURES - Rakúsko

II. medzinárodná burza práce

Sieť EURES 
na Slovensku
postupuje pri

napĺňaní svojho
Plánu aktivít 
pre obdobie 

2004 – 2007
organizovaním

kľúčovej aktivity,
ktorou je 

burza práce.

||
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Zúãastnilo sa na nej 20 subjektov,
z toho 15 zamestnávateºov a 5 agentúr

sprostredkovania zamestnania za úhradu.
Voºné pracovné miesta ponúkalo 10
zamestnávateºov z tohto regiónu a 5
zamestnávateºov mimo regiónu. Prezento-
vali celkovo 1 089 pracovn˘ch ponúk,
z toho 235 s nástupom ihneì a 854 s uplat-
nením do pol roka. Na burze práce sa
zúãastnilo asi 1 800 väã‰inou uchádzaãov
o zamestnanie, ale pri‰li aj zamestnaní
obãania, ‰tudenti a osoby samostatne
zárobkovo ãinné. Úãastníci predloÏili 326
Ïivotopisov prítomn˘m zamestnávateºom.
K predbeÏnej dohode o vzniku pracovného
pomeru do‰lo v 195 prípadoch a k uzatvo-
reniu pracovného pomeru so zamestnáva-
teºom alebo dohody s pracovnou agentúrou
v 32 prípadoch.

Prezentované ponuky boli najmä
z oblasti stavebn˘ch prác, re‰tauraãn˘ch
a stravovacích sluÏieb, kovov˘roby, v˘roby
plastov, stolárskej v˘roby, textilnej v˘roby.
PrevaÏná väã‰ina ponúkan˘ch pracovn˘ch
miest bola pre muÏov a mimo ná‰ho regió-
nu. Sprostredkovateºské agentúry za úhra-
du ponúkali úãastníkom burzy moÏnosti
zamestnania predov‰etk˘m v âR, vo Veºkej
Británii, krajinách EÚ aj mimo nej.

Na príprave a realizácii burzy sa ako
partneri a spoluorganizátori podieºali Spi‰-
ská regionálna rozvojová agentúra v Spi‰-
skej Novej Vsi a BIC Spi‰ská Nová Ves, s. r. o.
V prípravnej fáze sa veºká pozornosÈ veno-
vala jej propagácii prostredníctvom miest-
nej tlaãe, miestnej televízie Tv Reduta,
Slovenského rozhlasu, informaãn˘mi
letákmi na ÚPSVR, ale aj zamestnancami

Mobilita za prácou 
sa stáva nevyhnutnosťou
Okres Spišská Nová Ves patrí k okresom s pomerne vysokou mie-
rou nezamestnanosti, ktorá sa ku koncu roka 2004 pohybovala
pod úrovňou 20 percent, a zároveň s dlhodobo nízkou ponukou
najmä trvalých voľných pracovných miest. Pre vyše 12-tisíc
uchádzačov o zamestnanie bolo vlani nahlásených len 1 453 pra-
covných miest. Táto situácia na miestnom trhu práce, ako aj nová
legislatíva v oblasti služieb zamestnanosti viedli k zorganizovaniu
Prvej burze práce Úradom práce v Spišskej Novej Vsi 15. decem-
bra 2004 v tomto meste.

úradu, najmä oddelení informaãno-pora-
densk˘ch sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb
a sluÏieb odborného poradenstva. 

Samostatne sa prezentoval aj Úrad
PSVR v Spi‰skej Novej Vsi – oddelenia
odboru sluÏieb zamestnanosti, v rámci kto-
rej úãastníci mali moÏnosÈ získaÈ komplex-
né informácie o ãinnosti úradu, aké sluÏby
tieto oddelenia poskytujú, resp. môÏu
poskytnúÈ. Veºk˘ záujem bol o aktuálne
ponuky a moÏnosti zamestnania sa v zahra-
niãí cez sieÈ EURES, ktoré si náv‰tevníci
mohli prezrieÈ na internete. K dispozícii
boli vzory Ïiadostí a Ïivotopisov do zahra-
niãia v cudzom jazyku a informácie o pod-
mienkach zamestnávania v ‰tátoch EÚ.
Nás, organizátorov, mrzelo, Ïe viacerí oslo-
vení zamestnávatelia v na‰om regióne sa na
burze práce nezúãastnili. Klienti priznávali
problémy s jazykov˘m vybavením, ão je
faktor brániaci väã‰ej mobilite na trhu
práce.

Na základe prevaÏne pozitívnych ohla-
sov a skúseností z tejto burzy práce pred-
pokladáme jej realizáciu aj v ìal‰om obdo-
bí.

Mgr. MILUŠE BENDÍKOVÁ
ÚPSVR SPIŠSKÁ NOVÁ VES

||

dokončenie zo str. 9
Ako dáva o svojej podnikateºskej akti-

vite vedieÈ zákazníkom? Má svoje vizitky,
nadviazala kontakt s firmou, ktorá vyrába
okná a dvere, takÏe zákazníci vidia, ão si
môÏu u nej objednaÈ, aby si skrá‰lili svoj
príbytok.

„Nemám rada ãísla, úãtovníctvo ma
vôbec nebaví, trpím pri Àom, preto tieto
ãinnosti prenechám mame. Aj ona pri‰la
o prácu, bola v evidencii uchádzaãov
a absolvovala rekvalifikaãn˘ kurz na
podvojné úãtovníctvo. Ja zboÏÀujem
svoju prácu, ktorá je zároveÀ mojím
hobby. V procese tvorby preÏívam chvíle
‰Èastia. Narodila som sa pre toto remeslo.
Te‰ím sa, Ïe moje emailové obrázky aj vit-
ráÏové práce sú technikami, ktoré pretr-
vajú roky a môÏu priná‰aÈ radosÈ aj úÏitok
generáciám,“ povedala zdravo sebavedo-
má mladá Ïena, ktorá je právom hrdá na
svoju prácu, pretoÏe pozná svoje kvality.   

JANKA VESELSKÁ
Foto: autorka

dokončenie zo str. 6
so zdravotn˘m postihnutím podºa § 9
ods. 1 písm. a) zákona o sluÏbách zamest-
nanosti, v evidencii uchádzaãov
o zamestnanie na úãely poskytnutia prís-
pevku na zamestnávanie znev˘hodnené-
ho uchádzaãa o zamestnanie na jeden
mesiac.

DæÏka vedenia ostatn˘ch znev˘hod-
nen˘ch uchádzaãov o zamestnanie
v evidencii uchádzaãov o zamestnanie
na úãely poskytnutia príspevku na
zamestnávanie znev˘hodneného
uchádzaãa o zamestnanie na najmenej
12 mesiacov.

Novela zároveÀ zmenila v˘‰ky jed-
notliv˘ch druhov príspevkov poskyto-
van˘ch v rámci podpory zamestnávania
obãanov so zdravotn˘m postihnutím.

Zv˘‰ila sa ãasÈ príspevku na zriadenie
chránenej dielne alebo chráneného pra-
coviska, ktorá sa poskytuje na úhradu
mzdov˘ch nákladov, priãom nebola
zmenená celková v˘‰ka príspevku,
ktor˘ zah⁄Àa aj príspevok na dodatoãné
náklady.

Zv˘‰ila sa ãasÈ príspevku invalidné-
mu obãanovi so zdravotn˘m postihnu-
tím na zaãatie samostatnej zárobkovej
ãinnosti, ktorá sa poskytuje formou
pau‰álu, taktieÏ bez zmeny celkovej
v˘‰ky príspevku, ktor˘ zah⁄Àa aj príspe-
vok na dodatoãné náklady.

Ing. DANIELA ŠAJMÍROVÁ
Odbor metodiky APTP 

a projektového riadenia
Ústredie PSVR

Proti zneužívaniu 
sociálneho systému

Zákazník chce
umelecké 
predmety aj dnes
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Tajnička – január 2005:
Netráp sa pre mienku ľudí, ak ti nevyčíta svedomie

● Telový
orgán

1. časť
tajničky Raj Klíč

zo zeme Tiež ● Nevestin
venček

Vládca
Inkov

Napoleonov
maršál

Čierno-biely,
skratka ●

Fyzik USA,
autor 
telegrafnej 
abecedy

Polo-
drahokam
chalcedón

2. časť
tajničky

Nech,
po česky

Peňažná
pôžička 
na vysoký
úrok

Plemeno 
malého psa
z Nemecka

Matka

Sadaj

Alebo,
po česky
Naložený
voz sena

Dochuť
Venujete

Prechyľ.
koncovka
Ozvena

Rúbeš

Žarty,
hovorovo
Pružina

Drahšie,
po česky
Otroci, 
knižne

Mesto vo
Francúzsku

Rossijskaja
akademija
nauk,
skratka

Priťahuje
pozornosť
Napísaná
myšlienka

Mohutnel
Zločinecká
organizácia

Rieka
v Rusku

Zásnuby,
hovorovo
Súše

Mužské
spodky
Pohana

Zavýjaj
Zažívaj
jedlo

Rieka
v ČR

Rekvíruje
Malý kôň

Zvyšok
po ohni
Pálivá
zelenina

●
Časť 
roka
Získavajú
mlieko

Oslovenie
ženy
Peňažné
obnosy

Chruňo
Šarkan

Ruský
parlament

Pieseň
Výškové
body 
v teréne

Pandúr
Brko

Vypi 
po jedle

Žrď 
na voze 
pre záprah

Lasicovitá
šelma
Zázraky

Prevezenie
Určenú

Konzumuje
jedlo

Katedrály
Písmeno
gréckej abe-
cedy

St. herec
USA, rebel
3. časť
tajničky

Zvratné
zámeno
Časti
chotárov

Kryté
spojovacie
chodby

Súhrn
strojov
Rímsky
cisár

Odhad
výsledku
Veľká
voda

●
Mačkovité
šelmy
Veľmi
štíhla

Pohrozenie
Pigment
škvrny

Lúdi
Žart

Faktúry

Silne 
hrejú
Vychová-
vateľka

Ťažné
zvieratá
Súčasná
situácia

Mesto vo
Švédsko

Bývalá ŠPZ
Žiliny

Odnímajú
Silne 
udierala

Duševné
napätia
Mongolský
pastier

Katolícke
noviny,
skratka

Stáva sa
rohovitým
Drgla

MPZ
Lesotha
Kuriér

Záhradné
besiedky

Černoch,
po Rusky,
zastarane
Urob

Piť, po
česky
Kovala

●
Druh
semišu
Ekonomicky,
skratka

Úkaz
Súdny spor,
zastarane

Povrchové
pletivo tela
Syč

Malá Eva

Tenký
konár
Kilotona,
skratka

Sediaci
vedľa
Majstrovstvá
sveta, skr.

Základná
časť lodnej
kostry

Rázovitý
ľudový
odev

Srdečne

Mesto
v Rusku

Posvätný
zákaz Nebdel

Pomôcky:

Ney, Lyon, 
ambity, Ystad, 

arap, ircha, 
pra, Ocha



? Ako moÏno zistiÈ, ãi agentúra,
ktorá ponúka sprostredkovanie

zamestnania za úhradu, nepracuje
naãierno, ãi je seriózna? Kedy môÏe
vyberaÈ poplatok za svoje sluÏby?

Pri kontakte so sprostredkovateºom
zamestnania za úhradu je úãelné, ak sa
záujemca o sprostredkovanie zamestnania
nespoºahne len na prísºuby o budúcom
zamestnaní a pracovn˘ch podmienkach,
ale ak pozná a dovoláva sa svojich opráv-
nen˘ch nárokov. MôÏe t˘m predísÈ mno-
h˘m sklamaniam a nepríjemnostiam. Pod-
mienky sprostredkovania zamestnania za

úhradu sú upravené ustanoveniami § 25 –
§ 28 zákona NR SR ã. 5/2004 Z. z. o sluÏ-
bách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích
predpisov (ìalej len „zákon o sluÏbách
zamestnanosti“). V januári vstúpila do
platnosti novela vyhlá‰ky MPSVR SR
ã.31/2004 Z. z. (vyhlá‰ka ã. 9/2005 Z. z.),
ktorá upravuje v˘‰ku poplatku za sprost-
redkovanie zamestnania za úhradu. Pripo-
meÀme si niektoré dôleÏité aspekty
sprostredkovania zamestnania za úhradu. 

LEGÁLNOSŤ SPROSTREDKOVATEĽA 
V zmysle § 25 ods. 1) zákona o sluÏbách
zamestnanosti môÏe sprostredkovanie
zamestnania za úhradu vykonávaÈ fyzická
osoba a právnická osoba v˘luãne na zákla-
de povolenia vydaného Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny ako príslu‰ného
orgánu v zmysle § 12 písm. j) zákona
o sluÏbách zamestnanosti, resp. pred 1. 1.
2004 na základe povolenia vydaného
b˘val˘m Národn˘m úradom práce podºa §
16 ods. 2 písm. s) zákona NR SR ã.
387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení
neskor‰ích predpisov. Posledne menova-
né povolenia sú v‰ak v zmysle § 72 ods. 4)
zákona o sluÏbách zamestnanosti platné
len do 31. 12. 2005.

Ak mienite vyuÏiÈ sluÏby sprostredko-
vateºa zamestnania za úhradu (ìalej len
“sprostredkovateº“), poÏiadajte ho, aby sa
preukázal platn˘m povolením na sprost-
redkovanie zamestnania za úhradu (od 1.
januára 2004 vydan˘m Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny, pred 1. januárom
2004 b˘val˘m Národn˘m úradom práce).

KOĽKO A KEDY SA PLATÍ ZA 
SPROSTREDKOVANIE ZAMESTNANIA 

V zmysle § 25 ods. 3) zákona o sluÏ-
bách zamestnanosti môÏe sprostredkovateº
od fyzickej osoby vyberaÈ poplatok, ktoré-
ho v˘‰ka je upravená vyhlá‰kou MPSVR
SR ã. 9/2005 Z. z. z 12. januára 2005 (nove-
la vyhlá‰ky MPSVR SR ã.31/2004 Z. z.,
ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1) zákona
o sluÏbách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov v znení
vyhlá‰ky ã. 189/2004 Z.z.). Novelou bola
diferencovaná v˘‰ka poplatku: v prípade
sprostredkovania zamestnania najviac na
obdobie 6 mesiacov ide o 20 %, v prípade
sprostredkovania zamestnania na obdobie
dlh‰ie ako 6 mesiacov o 30 % z hrubej

mesaãnej mzdy alebo platu dohodnutého
medzi fyzickou osobou a jej zamestnávate-
ºom. Sprostredkovateº môÏe tento popla-
tok vyberaÈ ako jednorazovú platbu aÏ po
sprostredkovaní zamestnania.

Konkrétnu v˘‰ku poplatku za sprost-
redkovanie zamestnania za úhradu si so
sprostredkovateºom  dohodnite vopred
písomne tak, aby bolo jasné, aké konkrét-
ne sluÏby poplatok zah⁄Àa. Pred sprost-
redkovaním zamestnania (spravidla pred
prijatím do zamestnania) neplaÈte sprost-
redkovateºovi z dôvodu sprostredkovania
zamestnania Ïiadnu finanãnú ãiastku.

POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA
V zmysle § 25 ods. 4) písm. a) – f) zákona
o sluÏbách zamestnanosti je sprostredkova-
teº v prípade sprostredkovania zamestna-
nia za úhradu do zahraniãia povinn˘ uza-
tvoriÈ so záujemcom o sprostredkovanie
písomnú dohodu o sprostredkovaní
zamestnania za úhradu, ktorá má obsaho-
vaÈ konkrétne podmienky dohodnutého
zamestnania, najmä názov, adresu, identifi-
kaãné ãíslo zahraniãného zamestnávateºa
a druh ekonomickej ãinnosti zahraniãného
zamestnávateºa, dæÏku trvania zamestnania,
druh práce, mzdu alebo plat a ìal‰ie pra-
covné podmienky, spôsob a podmienky
zdravotného poistenia a sociálneho poiste-
nia, v˘‰ku úhrady za sprostredkovanie
zamestnania za úhradu, rozsah zodpoved-
nosti sprostredkovateºa za nedodrÏanie
podmienok dohody. V nasledujúcom ods.
5) tohto paragrafu je zakotvená povinnosÈ
sprostredkovateºa informovaÈ obãana, kto-
rému sprostredkúva zamestnanie za úhra-
du v zahraniãí, o jeho právach a povinnos-
tiach, ktoré súvisia so zamestnaním
v zahraniãí. Pred vycestovaním do zahrani-

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.

Nespoliehajte sa len 
na prísľuby o zamestnaní
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ãia trvajte na uzatvorení uvedenej zmluvy
a poskytnutí ão najpodrobnej‰ích informá-
cií o budúcom zamestnaní, zamestnávate-
ºovi, pracovn˘ch a in˘ch podmienkach
a ìal‰ích súvisiacich otázkach, napr. práv-
nych normách prípadne zvyklostiach danej
krajiny! V prípade pochybností o serióz-
nosti sprostredkovaného zamestnania
odporúãame pred vycestovaním do zahra-
niãia si aj in˘m dostupn˘m spôsobom ove-
riÈ legálnosÈ budúceho zamestnávateºa. 

KONTROLA SPROSTREDKOVATEĽA
Právo na v˘kon kontroly dodrÏiavania práv-
nych predpisov v oblasti sluÏieb zamestna-
nosti t˘kajúcich sa sprostredkovania zamest-
nania za úhradu má v zmysle § 12 písm. m)
zákona o sluÏbách zamestnanosti Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny a v zmysle §
13 ods. 1) písm. p) úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny príslu‰n˘ podºa miesta v˘konu
sprostredkovateºskej ãinnosti. Sprostredko-
vateº je povinn˘ spolupracovaÈ s orgánmi
kontroly (§ 28 písm. d) zákona o sluÏbách
zamestnanosti). Na základe kontroln˘ch
zistení v oblasti sluÏieb zamestnanosti, ale aj
na návrh príslu‰ného daÀového úradu za
zistené poru‰enie právnych predpisov
v oblasti daní, Národného in‰pektorátu
práce za zistené poru‰enie pracovnopráv-
nych predpisov a právnych predpisov
o bezpeãnosti a ochrane zdravia pri práci
a obãana po‰kodeného ãinnosÈou sprostred-
kovateºa môÏe Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny v zmysle § 27 zákona o sluÏ-
bách zamestnanosti sprostredkovateºovi ãin-
nosÈ do odstránenia zisten˘ch nedostatkov
pozastaviÈ alebo mu povolenie na v˘kon
ãinnosti zru‰iÈ.  SÈaÏnosÈ na ãinnosÈ sprost-
redkovateºa zamestnania za úhradu treba
adresovaÈ príslu‰nému kontrolnému útvaru
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
príslu‰nému podºa miesta v˘konu sprost-
redkovateºskej ãinnosti. 

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM
Ak má záujemca o sprostredkovanie
zamestnania pochybnosti o zákonnosti
sprostredkovateºskej ãinnosti, resp. nemá
o nich dostatoãné vedomosti, má moÏnosÈ
získaÈ potrebné informácie na Ústredí
práce, sociálnych vecí a rodiny (Odbor
sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb) alebo prí-
slu‰nom úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny v mieste svojho bydliska. Verej-
nosti sú tieÏ dostupné informácie o sprost-
redkovaní zamestnania za úhradu a mesaã-
ne aktualizovan˘ zoznam sprostredkovate-
ºov zamestnania za úhradu uverejnen˘ na
webovej strane Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny www.upsvar.sk/SluÏby
zamestnanosti poskytované fyzickou oso-
bou a právnickou osobou. 

Dostatoãnou informovanosÈou moÏno
zmen‰iÈ mieru rizika pri sprostredkovaní
zamestnania za úhradu. 

PhDr. EVA JONÁKOVÁ
Odbor sprostredkovateľských služieb

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny



FOTOOBJEKTÍVOM || 15 

V Hornom Bare,
v malej obci v okre-

se Dunajská Streda, Ïije
s rodiãmi 22 roãná pod-
nikateºka Csilla Sóoso-
vá. Ovláda dve mimo-
riadne atraktívne ume-
lecké remeslá, email
a vitráÏ. Na snímke so
svojím skvel˘m uãite-
ºom, akademikom Lász-
ló Hefterom, u ktorého
v GyŒri ‰tudovala. 

Dvere s takouto vitáÏou
urãite zaÏiaria v interié-
ri a budú sa te‰iÈ obdi-
vu náv‰tevníkov. 

Lepšie raz vidieť, ako...

Keì Katarína Kertesová z Nitry pri‰la pri hromadnom
prepú‰Èaní o prácu, zaãala uvaÏovaÈ o podnikaní. Od

nápadu k ãinu nebolo ìaleko. Uvítala moÏnosÈ príspevku
na samostatnú zárobkovú ãinnosÈ a zriadila detské mikro-
jasle. Zamestnala v nich aj Denisu Pataãovú, absolventku
strednej zdravotníckej ‰koly, ktorá sa pote‰ila, Ïe si hneì po
skonãení ‰túdia na‰la prácu, po akej túÏila. Poãet detí a spo-
kojn˘ch mamiãiek s touto sluÏbou pekne narastá.

Samostatnou zárobkovou ãinnosÈou sa rozhodla ÏiviÈ aj Lucia
Koháriková, ktorá si otvorila kozmetick˘ salón. Ako povedala,

konkurencie sa nebojí, má uÏ svoju klientelu a keì bude pracovaÈ
kvalitne, spokojn˘ch zákazníãok bude pribúdaÈ. 

||

Text: JANKA VESELSKÁ
Foto: autorka a archív

||

||



16|| PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR

Územie Ku koncu januára 2005 Ku koncu decembra 2004
Banskobystrický kraj 19,56 19,50 
Košický kraj 18,97 18,89  
Prešovský kraj 17,91 17,50  
Nitriansky kraj 14,87 14,80  
Žilinský kraj 11,18 11,12  
Trnavský kraj 9,26 8,83 
Trenčiansky kraj 8,22 8,09 
Bratislavský kraj 3,37 3,39 

Územie Ku koncu januára 2005 Ku koncu decembra 2004
SSLLOOVVEENNSSKKOO 1133,,2233  1133,,0077  

Ku koncu Ku koncu Zmena
Por. Územie januára decembra poradia

2005 v % 2004 v %
1 Rimavská Sobota 29,08 28,66 .
2 Revúca 28,45 28,41 .
3 Veľký Krtíš 27,47 26,42 .
4 Kežmarok 26,58 25,87 .
5 Rožňava 25,72 25,58 .
6 Trebišov 25,14 24,60 -1
7 Sobrance 24,66 24,76 1
8 Poltár 24,65 24,43 .
9 Sabinov 23,03 22,33 -2

10 Žarnovica 22,73 22,80 1
11 Košice - okolie 22,62 22,34 1
12 Lučenec 21,49 21,44 -1
13 Gelnica 21,39 21,49 1
14 Medzilaborce 20,63 20,59 .
15 Michalovce 20,26 20,46 .
16 Stropkov 20,15 19,90 -1
17 Krupina 20,04 19,95 1
18 Vranov nad Topľou 19,37 18,69 -3
19 Spišská Nová Ves 18,63 18,72 .
20 Levice 18,58 19,00 2
21 Detva 18,48 18,70 1
22 Snina 18,30 18,39 .
23 Bardejov 18,19 17,38 -2
24 Banská Štiavnica 18,13 17,33 -3
25 Levoča 17,96 17,12 -3
26 Žiar nad Hronom 17,82 18,29 3
27 Svidník 17,79 17,38 1
28 Brezno 17,65 18,06 4
29 Prešov 16,89 16,73 .
30 Nové Zámky 16,28 16,03 .
31 Zlaté Moravce 16,15 15,78 .
32 Turčianske Teplice 15,23 14,95 .
33 Humenné 14,76 14,84 .
34 Šaľa 14,68 14,20 -1
35 Bytča 14,03 14,37 1
36 Poprad 13,87 13,39 -2
37 Dolný Kubín 13,60 13,67 .
38 Kysucké Nové Mesto 13,24 13,11 -1
39 Komárno 13,16 13,71 3
40 Topoľčany 13,13 12,65 -1

Ku koncu Ku koncu Zmena
Por. Územie januára decembra poradia

2005 v % 2004 v %
41 Stará Ľubovňa 12,57 12,25 -1
42 Ružomberok 12,55 12,79 2
43 Tvrdošín 12,48 11,74 -3
44 Nitra 12,46 12,16 1
45 Zvolen 12,11 11,96 .
46 Partizánske 12,07 11,69 -3
47 Hlohovec 11,92 11,69 -1
48 Liptovský Mikuláš 11,74 11,99 4
49 Košice II 11,56 11,70 2
50 Martin 11,50 11,53 .
51 Čadca 11,38 10,76 -2
52 Košice I 11,18 11,01 .
53 Košice III 11,15 11,11 2
54 Senica 10,80 10,52 .
55 Námestovo 10,68 10,41 .
56 Košice IV 10,41 10,33 .
57 Dunajská Streda 10,10 9,23 -3
58 Bánovce nad Bebravou 9,90 9,59 .
59 Prievidza 9,64 9,41 .
60 Nové Mesto nad Váhom 9,53 9,81 3
61 Považská Bystrica 9,26 8,71 -1
62 Skalica 9,16 8,99 1
63 Banská Bystrica 8,48 8,68 .
64 Galanta 8,42 7,91 -1
65 Piešťany 8,22 7,81 -1
66 Trnava 7,90 7,69 -1
67 Žilina 7,87 7,97 3
68 Myjava 7,64 7,66 .
69 Púchov 6,81 6,85 .
70 Malacky 5,99 5,96 .
71 Ilava 5,32 5,47 .
72 Trenčín 5,00 4,95 .
73 Pezinok 4,64 4,41 .
74 Senec 3,89 3,84 .
75 Bratislava V 3,20 3,29 .
76 Bratislava II 2,92 2,87 .
77 Bratislava III 2,80 2,80 .
78 Bratislava I 2,40 2,58 .
79 Bratislava IV 2,18 2,29 .

Zdroj: ÚPSVAR

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

*) V uplynulom období vykazované ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných


