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Klient je
v hierachii najvy‰‰ie
V sluÏbách zamestnanosti pôsobím od 1. 1. 1991
do dne‰n˘ch dní. Toto obdobie je síce len zlomkom ãasu
vo v˘voji spoloãnosti, zároveÀ v danom prípade od prelomov rokov 1990 – 1991 ide o obdobie veºmi bohaté na
zmeny, na akty nesúce prívlastky
typu: vznik, zánik, premeny, menovania, odvolania, návraty, zriadenie,
zru‰enie a pod., ão b˘va príznaãné
najmä v úvodn˘ch etapách existencie novej in‰titúcie. Priznám sa, Ïe
obdobie od 1. 1. 2004, resp. cel˘ rok
2004 patril v mojej profesionálnej
kariére medzi tie najÈaÏ‰ie, ale dnes,
s odstupom ãasu a moÏno i s dávkou
istej nostalgie, zhodnotenie smerovania systému ãi in‰titúcie, ktorú predstavujem, ma napæÀa
vnútorn˘m vyrovnaním. V systéme bolo zrealizovan˘ch
nie málo takmer prevratn˘ch zmien a som rád, Ïe okrem
iného bol tzv. boom dopytov˘ch nástrojov potlaãen˘ a do
popredia sa dostali nástroje ovplyvÀujúce ponuku, ktoré
napomáhajú lep‰ie pripraviÈ ãloveka na trh práce a sú
urãené pre nezamestnan˘ch. Aj systém sociálneho zabezpeãenia sa reformuje tak, aby sa stal kompatibiln˘m
s modern˘mi systémami. Reforma in‰titucionálneho usporiadania postavila dlhodobo nedocenené sociálne veci (na
b˘val˘ch okresn˘ch úradoch) na miesto a úroveÀ rovnocennú so sluÏbami zamestnanosti.
O okresy Spi‰ská Nová Ves a Gelnica sa zaujímajú
nielen turisti pre ich históriu, ale chvalabohu i zahraniãní
investori. Veì najväã‰ím zamestnávateºom je Embraco
Slovakia, ktor˘ mal v stratégii dosiahnuÈ 725 zamestnancov, v súãasnosti je ich cez 2 100 a tak˘to investor „Èahá“
za sebou ìal‰ích a ìal‰ích investorov, ãoho dôkazom je aj
otvorenie Priemyselného parku zaãiatkom apríla tohto
roku v Spi‰skej Novej Vsi, kde nájde prácu v horizonte
2 – 3 rokov takmer 600 obyvateºov okresu a okolia. Pote‰iteºné je aj to, Ïe vzrastá zamestnanosÈ a podnikateºská
aktivita, klesá nezamestnanosÈ, veì len na porovnanie –
za posledn˘ch 5 rokov klesla o viac ako 11 percent. Hlavn˘m problémom ponukovej stránky trhu práce je naìalej
nepriaznivá kvalifikaãná ‰truktúra, ktorú ovplyvÀuje
poãetnej‰ia rómska komunita. ÚPSVR v Spi‰skej Novej
Vsi najväã‰í dôraz kladie na rast zamestnanosti zaloÏen˘
na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile, ão sa
premieta do strategick˘ch priorít v oblasti vzdelávania
a prípravy uchádzaãov o zamestnanie pre trh práce,
predov‰etk˘m pre dlhodobo evidovan˘ch.
Chcem v‰ak poukázaÈ na to, Ïe v‰etky tieto takmer
revoluãné zmeny by sme neboli dosiahli bez dominantného faktora ºudsk˘ch zdrojov, ktor˘ tvorí, formuje a ovplyvÀuje podobu sluÏieb zamestnanosti a sociálnych vecí na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Spi‰skej Novej
Vsi. Vedomí sme si toho, Ïe na‰e zamestnanie je nároãné,
vyÏadujúce mnoÏstvo sociálnej komunikácie. Je v‰ak dôleÏitej‰ie, aby sme z toho, ão robíme, mali dobr˘ pocit, pretoÏe ÈaÏko by sme boli úspe‰ní, ak by sme ho nemali. Veºmi
si váÏim prácu zamestnancov úradu bez ohºadu na ich
pracovné postavenie, ale musíme si v‰etci uvedomiÈ, Ïe
ná‰ klient je v hierarchii najvy‰‰ie, Ïe my sme tu pre neho
a nie naopak. Klienti nás nemusia maÈ radi, ale my sa
musíme snaÏiÈ, aby nás re‰pektovali a uznávali za to,
ão pre nich urobíme.
JUDr. MICHAL KOMARA
riaditeº ÚPSVR Spi‰ská Nová Ves
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postavenie na miestnom i ‰ir‰om
|| SÈaÏené
trhu práce majú znev˘hodnené skupiny
uchádzaãov o zamestnanie, predov‰etk˘m
dlhodobo evidovaní UoZ, z ktor˘ch veºkú
skupinu, aÏ 4 500 (UPSVR – 6186), tvoria
obãania so základn˘m vzdelaním a s neukonãen˘m základn˘m vzdelaním, teda bez kvalifikácie. Sem patrí aj skupina mlad˘ch bez
ukonãeného základného vzdelania.
Okres Spi‰ská Nová Ves bol v auguste
2004 spolu s ìal‰ími 4 okresmi vybrat˘ ako
pilotn˘ okres na realizáciu projektu
„Dokonãenie Z·“. Projekt sa realizuje v spolupráci s rezortom Ministerstva ‰kolstva SR
prostredníctvom vytypovan˘ch základn˘ch
‰kôl, ktoré zabezpeãujú samotnú prípravu
a dokonãenie základného vzdelania.
V súlade s metodick˘m pokynom sa
v mesiaci august 2004 uskutoãnilo pracovné

Budú mať šancu
zamestnať sa?
V okrese Spišská Nová Ves bolo k 30. 8. 2004 celkom 8 832
(v pôsobnosti UPSVR celkom 12 339 UoZ) uchádzačov o zamestnanie pri 18,02 % (UPSVR – 18,99 %) disponibilnej miere nezamestnanosti.
stretnutie zainteresovan˘ch strán (zástupcov
ÚPSVaR a vybranej Z· Ul. Komenského
v Spi‰skej Novej Vsi) k uvedenému projektu,
na ktorom bola ‰pecifikovaná kategória UoZ,
ktorí by mali byÈ doÀ zaradení a stanoven˘
ìal‰í postup. Na ÚPSVaR sme k 30. 8. 2004
evidovali 93 UoZ bez ukonãeného základného
vzdelania do 21 rokov zo spádovej oblasti
vytypovanej Z·. Do projektu bolo vytypovan˘ch a pozvan˘ch na prvé pracovné stretnutie
celkom 83 UoZ, z ktor˘ch sa stretnutia zúãastnilo 53 UoZ. Na prvom stretnutí boli UoZ
oboznámení s projektom – cieºmi, postupom,
spoluprácou s ÚPSVaR. V‰etci úãastníci stretnutia zároveÀ absolvovali testy, predpísané na
zaradenie do projektu, za úãasti zástupcov Z·.
Na ìal‰om stretnutí sa UoZ oboznámili
s v˘sledkami testov a 20 z nich boli zaradení
do projektu. Po podpísaní dohôd s UoZ sa
projekt dÀa 20. 9. 2004 zaãal na Z· Ul. Komenského v Spi‰skej Novej Vsi. Táto základ-

ná ‰kola vytvorila v‰estranne dobré podmienky pre realizáciu projektu vrátane vyãlenenia
vhodn˘ch priestorov na vyuãovací proces.
V priebehu prvého mesiaca boli z projektu vyradení 3 UoZ, ktorí oÀ nejavili záujem.
ZároveÀ na základe záujmu a v˘sledkov testov boli títo vyradení UoZ nahradení ìal‰ími
UoZ, takÏe celkov˘ poãet zaraden˘ch do projektu po mesiaci realizácie bol 19 UoZ.
Pri realizácii projektu je veºmi dôleÏitá
spolupráca zástupcov oboch strán. Tá je zabezpeãovaná priebeÏne náv‰tevami pracovníka
ÚPSVaR na Z·, zástupcov Z· na ÚPSVaR. Veºmi dobrá spolupráca je aj pri realizácii finanãného zabezpeãenia projektu vo vzÈahu k UoZ.
V záujme predísÈ problémom v dochádzke UoZ
do Z· z finanãn˘ch dôvodov, sa po vzájomnej
dohode ÚPSVaR a Z· prepláca raz t˘Ïdenne
cestovné a stravné priamo z pokladne. Z·
zabezpeãuje vypísanie cestovn˘ch príkazov
a doruãenie na ÚPSVaR. TieÏ je kaÏd˘ t˘ÏdeÀ

k dispozícii dochádzka UoZ zaraden˘ch do
projektu. Projekt je úspe‰n˘ z hºadiska
dochádzky, ão bol jeden z predpokladan˘ch
problémov pri jeho zapoãatí, ale ão je dôleÏitej‰ie, aj z hºadiska vzdelávacích v˘sledkov.
Z dôvodu absencií a nezáujmu boli vyradení 4 UoZ. Po polroãnej dochádzke v projekte pokraãuje spolu 18 UoZ. V záujme pokraãovania ìal‰ej prípravy na povolanie
úãastníkov projektu po jeho ukonãení sa
v priebehu realizovali stretnutia UoZ s okresnou metodiãkou pre v˘chovné poradenstvo.
V mesiaci február 2005 sa uskutoãnili priamo
na Z· besedy úãastníkov projektu s riaditeºmi a zástupcami tunaj‰ích stredn˘ch odborn˘ch uãilí‰È. Úspechom je, Ïe jedna tretina
jeho úãastníkov má záujem pokraãovaÈ v príprave na povolanie. Prostredníctvom Z· si
prihlá‰ky na ìal‰ie ‰túdium v rámci prípravy
na povolanie na SOU podá do druhého kola
prijímacieho konania 6 úãastníkov projektu.
Realizácia tohoto pilotného projektu potvrdila, i napriek na‰im poãiatoãn˘m obavám,
jeho správnosÈ a zároveÀ potrebu ìal‰ieho pokraãovania pre túto skupinu UoZ. Je veºmi dôleÏité zaoberaÈ sa mladistv˘mi UoZ, ktorí nedokonãili prípravu na povolanie z pohºadu ich
ìal‰ej perspektívy. Pracovník ÚPSVaR môÏe
byÈ práve t˘m mal˘m podnetom, na základe
ktorého sa táto situácia dá napraviÈ a UoZ aj
jeho okolie si uvedomia, Ïe pri dne‰n˘ch nároãn˘ch poÏiadavkách na trh práce je vzdelanie
rozhodujúcim faktorom, Ïe nekvalifikovaná
pracovná sila nemá veºkú ‰ancu uplatniÈ sa.
Vychádzajúc z praktick˘ch poznatkov
a skúseností z realizácie tohto pilotného projektu bolo by vhodnej‰ie realizovaÈ jeho ìal‰ie pokraãovania priamo na SOU, ktoré majú
akreditáciu na dokonãenie Z·. Dôvodmi pre
navrhované rie‰enie sú veºké vekové rozdiely úãastníkov projektu a ostatn˘ch Ïiakov
základnej ‰koly, no rozhodujúca, najmä z hºadiska ich ìal‰ieho uplatnenia sa na trhu
práce, je moÏnosÈ bezprostredného pokraãovania úãastníkov projektu v príprave na
povolanie na danom uãili‰ti.
Mgr. BENDÍKOVÁ MILUŠE
Oddelenie sprostredkovateľských služieb
ÚPSVR Spišská Nová Ves
Foto: Ing. ONDREJ KOZÁK
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V nadväznosti na schválený zákon
o nelegálnej práci, ktorý nadobudol
účinnosť od 1. apríla 2005, sa
v dňoch od 4. apríla do 15. apríla
uskutočnila celoslovenská akcia
s názvom „Vietor“ zameraná na
kontrolu nelegálnej práce. Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny
v spolupráci s Národným inšpektorátom práce a Sociálnou poisťovňou plánovali realizovať počas tejto
akcie viac ako 7 000 kontrol. Zamedzenie čierneho zamestnávania
je jedným z programových cieľov
Ministerstva práce, sociálnych veci
a rodiny, ktoré prebralo nad touto
akciou záštitu. O tom, aké výsledky
mala kontrolná akcia, sme sa opýtali riaditeľa odboru kontroly Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Ing. PETRA HORŇÁKA.

Akcia „Vietor“
čierna práca na ústupe
■ Prvýkrát sa celoplošne
na Slovensku uskutočnila
akcia zameraná na odhaľovanie čierneho zamestnávania v takom veľkom
rozsahu. Aký bol dôvod
k realizovaniu akcie „Vietor“ a s akými cieľmi ste
do nej vstupovali?
Ako ste uÏ spomenuli, od
1. 4. 2005 je v úãinnosti
zákon NR SR ã. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov. Zákon po prv˘krát definuje termín nelegálna práca
a nelegálne zamestnávanie,
stanovuje práva a zároveÀ aj
povinnosti pre zamestnávateºov, právnické a fyzické
osoby, ktoré sú podnikateºmi
na jednej strane, a pre kontrolné orgány, ktoré kontrolujú dodrÏiavanie zákona, na
strane druhej.
Z uveden˘ch dôvodov
bolo potrebné daÈ ‰irokej
verejnosti jasn˘ signál, Ïe jednou z priorít vlády Slovenskej
republiky,
MPSVR
SR,

ÚPSVR a v‰etk˘ch kompetentn˘ch in‰titúcií je v maximálnej moÏnej miere eliminovaÈ nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, a tak
postupne odstraÀovaÈ tento
neÏiaduci prvok spoloãnosti.
Za t˘mto úãelom bola
uskutoãnená aj mimoriadna
kontrolná akcia VIETOR,
ktorá vlastne tak˘mto spôsobom dôstojne uviedla predmetn˘ zákon do praxe. Akcia
nemala represívny charakter,
to znamená, Ïe nebola zameraná na likvidáciu zamestnávateºsk˘ch subjektov, resp.
osôb pracujúcich nelegálne.
O uvedenej skutoãnosti svedãí aj fakt, Ïe sankãné postihy
formou pokút boli ukladané
na dolnej hranici, ako stanovuje zákon, a preto mala
z tohto pohºadu skôr preventívno-v˘chovn˘ charakter.
■ V zákone o nelegálnej
práci, účinného od 1. apríla 2005, sa rozšírila
pôsobnosť v oblasti kontroly čierneho zamestnávania aj na váš úrad. Ako

hodnotíte vašu spoluprácu s Národným inšpektorátom práce a Sociálnou
poisťovňou počas tejto
akcie?
Celá mimoriadna kontrolná
akcia VIETOR bola pripravovaná aj vykonávaná v súãinnosti s Národn˘m in‰titútom
práce a Sociálnou poisÈovÀou. Pred jej prípravou aj
poãas realizácie akcie sa
vyskytli rôzne problémy,
ktoré sa rie‰ili za pochodu.
Tie váÏnej‰ie budú rie‰ené
v blízkej budúcnosti z úrovne
MPSVR SR, ÚPSVR, NIP
a Sociálnej poisÈovne hlavne
v skvalitnení informaãn˘ch
tokov a pod.
■ Akcia Vietor sa skončila
15. apríla a niektorí zamestnávatelia a zamestnanci by si mohli myslieť,
že po tomto dátume im
v rámci čierneho zamestnávania nehrozia žiadne
ďalšie kontroly. Neobávate
sa toho, že táto akcia bude
mať iba krátkodobý efekt?

AKCIA VIETOR V ŠTATISTIKE*
počet kontrolných akcií:
počet zistených zamestnávateľov nelegálne zamestnávajúcich:
počet nelegálne zamestnaných:
celková výška navrhnutej pokuty:
*) údaje ÚPSVR

4 813
334
537
2 360 500 Sk

Je potrebné podotknúÈ, Ïe
dÀom 15. 4. 2005 síce akcia
VIETOR bola ukonãená, ale
neboli ukonãené kontrolné
akcie zamerané na nelegálnu
prácu a nelegálne zamestnávanie. Tie budú pokraãovaÈ aj
naìalej, aj keì nie v takej
intenzite ako poãas akcie. Nie
je vylúãené, Ïe jeden a ten
ist˘ kontrolovan˘ subjekt
bude v priebehu krátkej doby
prekontrolovan˘ aj viackrát.
Je potrebné podotknúÈ, Ïe od
ukonãenia akcie VIETOR
budú kontrolné orgány postupovaÈ pri ukladaní sankãn˘ch
postihov oveºa tvrd‰ie.
Z uvedeného dôvodu sa
neobávame, Ïe kontrolná
akcia VIETOR bude maÈ krátkodob˘ efekt.
■ V súvislosti so zákonom
o nelegálnej práci ste
mali možnosť sankcionovať právnické a fyzické
osoby, ktoré porušili
tento zákon. Akú najvyššiu pokutu ste udelili?
V priebehu kontrolnej akcie
VIETOR kontrolné orgány
úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny udelili pokuty vo
v˘‰ke celkom 2 360 500 Sk.
Táto ãiastka zah⁄Àa pokuty
pre zamestnávateºa § 68 záko-
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na NR SR ã. 5/2004 Z. z., poriadkovú pokutu § 68 zákona
NR SR ã. 5/2004 Z. z. a priestupok podºa § 7 zákona
ã. 82/2005 Z. z. Najvy‰‰ia pokuta bola udelená vo v˘‰ke
250 000 Sk zamestnávateºskému subjektu za nelegálne
zamestnávanie.
■ Nemyslíte si, že zníženie
odvodového zaťaženia by
malo väčší dosah na zníženie počtu nelegálne
pracujúcich na Slovensku ako ich kontrola
a sankcionovanie?
ZníÏenie odvodového zaÈaÏenia a kontrola odhaºovania
a potierania nelegálnej práce
a nelegálneho zamestnávania
veºmi úzko súvisia. Podºa
môjho názoru elimináciou nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania, teda legalizáciou pracovného pomeru a plnením odvodov˘ch povinností sa napæÀajú v‰etky fondy
Sociálnej poisÈovne. Táto skutoãnosÈ v koneãnom dôsledku
vytvára aj ekonomick˘ priestor pre zniÏovanie odvodového zaÈaÏenia na Slovensku.
■ Hlavným cieľom tejto akcie
bolo zamedzenie čiernej
práci, čo sa v určitej miere
aj podarilo, pretože sa dobrovoľne do Sociálnej poisťovne počas tejto akcie prihlásilo podstatne viac
zamestnancov ako za rovnaké obdobie v predchádzajúcich mesiacoch. Ako
sa podľa vás odrazí tento
fakt na celkovej nezamestnanosti na Slovensku?
Do Sociálnej poisÈovne bolo
dÀa 18. 4. 2005 nahlásen˘ch
celkom 25 000 nahlá‰ok. Ako
sa odrazí tento fakt na celkovej nezamestnanosti na Slovensku, toho ãasu nie je
moÏné presne stanoviÈ, pretoÏe to je vecou vyhodnotenia
‰tatistiky. Jedno je ale isté, Ïe
akcia VIETOR prispeje k zníÏeniu miery nezamestnanosti
na Slovensku.
■ Za jedenásť pracovných
dní, počas ktorých trvala
táto akcia, ste realizovali
7 077 kontrol, ktorých
výsledkom je, že u 525
firiem a 990 osôb ste zistili porušenie zákona
o nelegálnej práci, celko-

vo bola uložená pokuta
v sume 3 490 500 Sk.
Splnila akcia „Vietor“
vaše očakávania?
Akcia VIETOR urãite splnila
svoj cieº, ako aj oãakávanie in‰titúcií, ktoré predmetnú akciu pripravovali a realizovali
ju. Svedãí o tom aj ‰tatistika
(uvedená je len za ÚPSVR).
■ Slovensko je známe svojimi regionálnymi rozdielmi, čo sa prejavuje aj na
trhu práce. Aké hlavné
rozdiely medzi rôznymi
časťami Slovenska ste zistili vy počas tejto akcie?
Najvy‰‰í poãet nelegálne zamestnan˘ch osôb sme zistili
v Banskobystrickom kraji (116)
a Nitrianskom kraji (103),
naopak v Trnavskom a Îilinskom kraji boli s 19 prípadmi
ãiernej práce na tom najlep‰ie. Najviac kontrol v rámci
celého Slovenska sa vykonalo
v okrese Partizánske. Najvy‰‰iu navrhnutú v˘‰ku pokút
navrhli na‰i kontrolóri v Pre‰ovskom kraji v celkovej
sume 503 000 Sk.
■ Zamestnávateľom vzniknú v prípade, že sa rozhodnú zlegalizovať prácu
svojich zamestnancov,
zvýšené odvodové náklady. Môže mať preto podľa
vás zlegalizovanie zamestnanosti negatívny
vplyv na celkovú nezamestnanosť?
Zamestnávateºom, ak sa rozhodnú zlegalizovaÈ prácu
svojich zamestnancov, vzniknú aj urãité odvodové náklady. Tie sú v‰ak napr. pri dohodách o vykonaní práce v súvislosti s úrazov˘m poistením
minimálne. Na druhej strane
je potrebné si zváÏiÈ, ãi náklady spojené s legalizovaním
pracovného vzÈahu, a t˘m aj
dodrÏaním zákona NR SR ã.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov, sú niÏ‰ie ako
sankãné postihy, ktoré z predmetného zákona vypl˘vajú.
V˘sledok je jedin˘. DodrÏiavaÈ zákon sa v kaÏdom prípade oplatí. To je odpoveì na
va‰u otázku.
Mgr. BRANISLAV KARVAŠ
Foto: archív ÚPSVR

Akcia „Vietor“
v číslach
 Kontrolná akcia „Vietor“ na Slovensku, prvá svojho
druhu, sa uskutoãnila na základe spolupráce medzi
Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny, Ústredím
práce sociálnych vecí a rodiny, Sociálnou poisÈovÀou
a Národn˘m in‰pektorátom práce. Poãas tejto akcie
vykonali kontrolóri t˘chto in‰titúcií celkovo 7 077 kontrol, priãom plánovan˘ch bolo viac ako 5 000 kontrol.
Zisten˘ch bolo 525 zamestnávateºov, ktorí zamestnávali
nelegálne 990 osôb, z toho 60 % prípadov tvorili nenahlásení do sociálnej poisÈovne a u 40 % prípadov
nebola uzatvorená pracovná zmluva, resp. dohoda
o vykonaní práce. Najväã‰ím úspechom akcie „Vietor“
bol jej odstra‰ujúci úãinok, pretoÏe Sociálna poisÈovÀa
zaznamenala od 1. 4. 2005 19 322 prihlá‰ok od
zamestnávateºsk˘ch subjektov, ão celkovo znamená
nahlásenie 38 644 nov˘ch poistencov. Zaujímav˘m je
fakt, Ïe z celkového poãtu nelegálne zamestnan˘ch bolo
16 osôb cudzích ‰tátnych príslu‰níkov.
 Celková v˘‰ka uloÏenej pokuty dosiahla sumu
3 490 500 Sk, z toho bola väã‰ina pokút navrhnutá vo
v˘‰ke 5 000 Sk. NajniÏ‰ia uloÏená pokuta zamestnávateºovi bola vo v˘‰ke 1 000 Sk (Pezinok) a najvy‰‰ia v PovaÏskej Bystrici 250 000 Sk. Okrem zamestnávateºov,
ktorí zamestnávali nelegálne, mali kontrolóri moÏnosÈ
uloÏiÈ pokutu aj zamestnancom, ktorí nelegálnu prácu
vykonávali. Najvy‰‰ia pokuta pre zamestnanca bola vo
v˘‰ke 3 000 Sk (Zvolen) a najniÏ‰ia 500 Sk (Nové Zámky).
 âo sa t˘ka v˘sledkov v jednotliv˘ch krajoch, najvy‰‰í poãet nelegálne zamestnan˘ch osôb bolo v Banskobystrickom kraji (116) a Nitrianskom kraji (103). Naopak kraje s najmen‰ou mierou ãiernej práce boli Trnavsk˘ (19) a Îilinsk˘ (19). Z hºadiska odvetví sa najväã‰í
poãet nelegálne pracujúcich podarilo zistiÈ v oblasti re‰tauraãn˘ch a pohostinsk˘ch sluÏieb aÏ 46,7 % a ostatn˘ch sluÏieb 37,8 %. Ústredie práce sociálnych vecí
a rodiny vyhodnotil spoluprácu s Policajn˘m zborom
a cudzineckou políciou poãas akcie „Vietor“ pozitívne.
Hlavn˘m nedostatkom bola podºa Ústredia databáza
Sociálnej poisÈovne, ktorá je zastaralá, nepresná a neúplná, ão spôsobovalo kontrolórom problémy hlavne pri
overovaní údajov o zamestnancoch. Preto Ústredie navrhuje zlep‰iÈ spoluprácu na úrovni úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a jednotliv˘ch poboãiek Sociálnej
poisÈovne pri v˘kone kontrol so zameraním na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.
 Poãas akcie „Vietor“ sa stali aj niektoré kuriózne prípady, napr. v Pezinku zaznamenali nielen „ãiernych“
pracujúcich ale aj „ãiernych“ kontrolórov, ktorí sa vydávali za kontrolórov in‰pektorátu práce. Priamo pri jednej kontrole v Bratislave dokonca asistoval aj Slovensk˘
rozhlas. V Pie‰Èanoch zase kontrolóri udelili jednému
podnikateºovi pokutu vo v˘‰ke 20 000 Sk vzhºadom na
to, Ïe sa správal agresívne a nespolupracoval pri v˘kone kontroly. Aj keì sa uÏ akcia Vietor skonãila, vedenie
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sa vyjadrilo
v tom zmysle, Ïe kontroly budú prebiehaÈ naìalej, aj
keì uÏ nie v takom masovom rozsahu.
Mgr. Branislav Karva‰
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PORTRÉT...
b˘valej uchádzaãky
o zamestnanie
S peknou, šikovnou mladou dámou som v kontakte už roky. Kedysi
som nepredpokladala, že aj napriek maximálnej snahe si nájsť prácu
bude cesta hľadania taká dlhá, často znechucujúca až deprimujúca.
Hovorí sa, že trpezlivosť ruže prináša. Len trpezlivé čakanie by však
veľmi platné nebolo. Radšej vám teda predkladám curriculum vitae
určitého časového obdobia mojej príjemnej spoločníčky
Nav‰tevovala som Obchodnú akadémiu v Leviciach, kde som v roku 1998 zmaturovala s vyznamenaním. Pokraãovala som v ‰túdiu na Fakulte financií UMB
v Banskej Bystrici a po 6 semestroch som zanechala ‰tudentsk˘ Ïivot a prihlásila som sa na ÚP. Nemyslela som, Ïe prejde rok a ìal‰í... a ja budem kaÏd˘ t˘ÏdeÀ 2 – 3 hodiny stáÈ v rade na chodbe úradu s potvrdeniami od zamestnávateºov. UÏ len my‰lienka, Ïe ma to o t˘ÏdeÀ ãaká znova, ma deprimovala. A popri
tom som absolvovala nespoãetné mnoÏstvo konkurzov a v˘berov˘ch konaní,
kaÏd˘ t˘ÏdeÀ som posielala 2 – 3 Ïiadosti o prijatie do zamestnania – do firiem,
agentúr, spoloãností, úradov. Bezv˘sledne. Teda, o ão som mala záujem (a aj
som mala pocit, Ïe som uspela), tam ma nevzali, a kde mi miesto ponúkli, som
po oboznámení sa s podmienkami nemala záujem ja.
No a potom bola moÏnosÈ absolventskej praxe. V tej chvíli znamenala pre mÀa
zmenu k lep‰iemu. NemusieÈ zháÀaÈ potvrdenia a peãiatky a chodiÈ sa t˘Ïdenne prihlasovaÈ... to bol prvotn˘ pocit. Absolventská prax bola pre mÀa získaním
pracovného miesta, aj keì len na 4 hodiny denne. Znamenalo to ísÈ kaÏdé ráno
do práce, maÈ urãitú zodpovednosÈ a povinnosti. Praxovala som na ÚPSVR, na
sociálnom oddelení. UÏ poãas prv˘ch dní som zistila veºmi podstatnú vec
v mojom Ïivote. Uvedomila som si, ão som nechcela. Zistila som, Ïe práca v kancelárii, s papiermi a medzi papiermi, ma vôbec nebaví. Nena‰la som v nej záºubu, nena‰la som v nej zmysel. Paradoxom je, Ïe na v‰etk˘ch konkurzoch, ktoré
som absolvovala, i‰lo o podobnú prácu. Na druhej strane – ujasnila som si, ão
ma baví, ão by som robiÈ vedela a chcela! E‰te poãas evidencie na úrade som
na vlastné náklady absolvovala rekvalifikaãn˘ kurz Modelovanie nechtov,
ãomu som sa venovala ako svojej záºube vo voºnom ãase. Spolu s my‰lienkou
o sprofesionalizovaní svojej záºuby sa spustila lavína. Po dopoludÀaj‰ej praxi
som popoludnia trávila zháÀaním informácií o moÏnostiach podnikania, vzdelávania... Rozhodla som sa pre predmet podnikania manikúra – pedikúra. Bola
som rada, Ïe môÏem vyuÏiÈ moÏnosÈ vzdelávania v oblasti pedikúry prostredníctvom ÚPSVR. Náhoda – alebo osud?! – mi do cesty priviali vhodn˘ priestor
na podnikanie, a tak som sa chytila ‰ance. Rozhodnutie som dobre zváÏila,
radila som sa s rodinou i známymi. Nikto ma neodrádzal. Skôr som zvaÏovala
moÏnosÈ vyuÏitia príspevku z ESF, ktor˘ poskytuje ÚPSVR. Vedela som, Ïe ak
poÏiadam o príspevok pri zaãatí samostatnej zárobkovej ãinnosti, bude to znamenaÈ viac vybavovania, administrácie, absolvovanie ìal‰ieho kurzu, ‰kolenia, a Ïe budem potrebovaÈ nielen pevnú vôºu, ale aj pevné nervy. Rozhodla
som sa ZA a s odstupom ãasu myslím, Ïe správne. Aj napriek tomu, Ïe som
s podnikaním zaãala o pol roka neskôr, k˘m som príspevok z ESF dostala. Obetovan˘ ãas a nervy stáli za to, peniaÏky mi na zaãiatku ãinnosti veºmi pomohli.
Teraz sa uÏ prevádzka rozbieha, vôbec mi nevadí, Ïe v nej trávim aj 12 hodín
denne, popritom sa snaÏím sledovaÈ nové trendy, cez víkendy absolvovaÈ ìal‰ie
‰pecificky zamerané kurzy, roz‰irovaÈ ponuku sluÏieb v danej oblasti...
Bolo zaujímavé sledovaÈ Ivetkino zanietenie, priebeÏné i teraj‰ie. A jej
ruky. Krásne upravené nechty, niekedy decentné, inokedy extravagantné, vÏdy
priÈahujúce zrak (chodiaca reklama!). Na otázku, ãomu verí, mi odpovedala:
„Verím tomu, Ïe nikdy nie je neskoro zaãaÈ robiÈ to, ão vás baví. Myslím, Ïe je
len malé percento ºudí, ktorí sa vo svojom Ïivote venujú tomu, ão ich baví, t˘ch,
ktorí milujú svoju prácu a venujú jej neobmedzen˘ ãas. Som ‰Èastná, Ïe patrím
medzi nich.“
V Ïivote mávame viac moÏností, ide len o to, ãi sa chceme a vieme rozhodnúÈ, ãi prijmeme ponúkanú príleÏitosÈ...
Spracovala ANICA BROKEŠOVÁ,
ÚPSVR Levice

Stratou práce stráca človek
veľmi veľa – príjem, sociálne
kontakty, osobnú identitu. Ak
prácu nenachádza – stráca
dokonca i nádej. Čím dlhšie
zostáva v tejto pozícii, tým vážnejšie môžu byť následky. Zainteresovaní by zrejme použili
výraz – „znehodnotenie pracovnej sily“. Ako predísť tomuto
ekonomickému, ale najmä ľudskému prepadu?
kaÏdému nasledujúce riadky budú
|| Nie
pomocou k rie‰eniu jeho situácie,
nakoºko kaÏd˘ z nás má svoju vlastnú
predstavu o saturovaní potreby pracovaÈ,
ãi inak sa profesijne realizovaÈ. Je to v‰ak
‰anca, príleÏitosÈ, moÏnosÈ, ãi nevyhnut-
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nosÈ, ako sa vrátiÈ na trh práce a opäÈ získaÈ status zamestnaného, pre ktorého práca sa opäÈ stane prostriedkom k dosiahnutiu svojich Ïivotn˘ch plánov a ambícií.
UÏ samotn˘ názov ãlánku nadefinoval
cel˘ jeho obsah. Reã je a bude o moÏnosti,
ktorá na na‰om trhu práce existuje –
zamestnaÈ sám seba. Pre niekoho absurdná
situácia, pre iného dobrá my‰lienka. V‰etko
je to veºmi individuálne, priãom (hodnotiac vìaka viacroãnej praxi v danej oblasti)
by som chcela zdôrazniÈ fakt, Ïe tí, ktorí
túto my‰lienku v˘razne negovali – skonãili, ãi, lep‰ie povedané, zaãali práve pri nej.
Ak hºadáte v˘hody tejto formy
zamestnania, tak urãite medzi ne patrí

§ 49 – poskytnutie
EMÍLIA CHAMILLOVÁ, 53 rokov
Miesto podnikania:
Prešovská cesta 25, Košice
Kontakt:
0903 019 655
V evidencii UoZ
11 mesiacov
Výška príspevku:
53 267 Sk
použitý bol na nájomné, zdravotné
poistenie, účtovnícky program,
tlačiareň, upgrade počítača
Predmet podnikania:
Vedenie účtovníctva, daňové a ekonomické poradenstvo
Vyjadrenie p. Chamillovej:
Predt˘m bola zamestnaná ako úãtovníãka, aj odborná ekonómka, potom
deväÈ rokov pomáhala manÏelovi
s vedením vlastnej firmy. Keì manÏel
skonãil podnikanie, striedavo bola
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vlastná organizácia práce, ‰truktúrovanie pracovného ãasu, ãi rozhodovanie
v oblasti financií, hospodárenia a pod.
âo sa t˘ka nev˘hod – kaÏdopádne je ich
minimálne rovnako ako t˘ch druh˘ch.
Najãastej‰ie uvádzanou slabou stránkou
v podnikaní je získanie poãiatoãného
kapitálu. âiastoãn˘m rie‰ením je nástroj
aktívnej politiky trhu práce úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny – príspevok na
samozamestnanie. Jeho uplatÀovanie je
moÏné vìaka Európskemu sociálnemu
fondu, z ktorého je tento nástroj spolufinancovan˘. Treba si v‰ak uvedomiÈ, Ïe
finanãná v˘pomoc obãanovi je skutoãne
len v˘pomocou s právami a povinnosÈami na oboch stranách, teda nesupluje
peÀaÏn˘ ústav, ani sponzoring. Znaãná
ãasÈ klientov, ktorí túto pomoc prijali,

spektívu existencie na‰ich klientov, ktorí
ãinnosÈ uÏ zaãali, je azda predãasné. Prostriedky uÏ väã‰inou pouÏili, len ãas
ukáÏe, ãi vhodne. âi vloÏili len financie, ãi
aj seba, svoje úsilie, rozum a ìal‰í zmysel,
ktor˘ pri podnikaní nesmie ch˘baÈ. Tak
ako svoje ‰ance vyuÏili niektorí obyvatelia
ãi vlastníci pozemkov v obci O‰ãadnica –
centre cestovného ruchu Kysúc. Zrekon‰truovali, prestavali, ãi postavili pekné a úãelné zariadenia pre náv‰tevníkov lyÏiarskeho strediska SnowParadise Veºká Raãa,
ãím roz‰írili okruh poskytovan˘ch sluÏieb
v danej lokalite. Finanãné zdroje úradu
vyuÏili na vybavenie vybudovan˘ch priestorov, nielen na pobyt, ale i spoloãenské
vyÏitie. Do povedomia sa dostávajú v‰ak aj
iné oblasti Kysúc – na‰imi klientmi
v oblasti budovania sluÏieb cestovného

vanie dreva, priãom ãasÈ mlad˘ch absolventov na‰la svoje uplatnenie v podnikateºskom prostredí ako samozamestnávatelia. Ich status absolventov (tak ako iné
znev˘hodnené skupiny uchádzaãov
o zamestnanie) im umoÏnil vyuÏiÈ vy‰‰í
príspevok v rámci aktívnej politiky trhu
práce. Dlhodobo nezamestnaní, bez vzdelania ãi so základn˘m vzdelaním, nezaostávajú – svoje zamestnanie si na‰li v stavebnej oblasti, poãnúc pomocn˘mi stavebn˘mi prácami, v˘kopov˘mi prácami,
aÏ po odborné stavebné práce. Je nutné
uviesÈ, Ïe okrem toho, Ïe sú to samozrejme
samozamestnávatelia – sú to v niektor˘ch
prípadoch ucelené pracovné skupiny.
Pri prem˘‰ºaní, ako vytvoriÈ tento ãlánok, som sa pohrávala s my‰lienkou osloviÈ klientov a op˘taÈ sa, ako im finanãná

Som zamestnávateľ i zamestnanec
– zamestnal som sám seba!
zdôrazÀujú spravodlivosÈ, s akou sa pristupuje k jej poskytovaniu – má obligatórny charakter.
Od zaãiatku uplatÀovanie tohto
nástroja pre‰lo isté obdobie, ktoré môÏeme
nazvaÈ v poãiatkoch adaptaãn˘m, neskôr
stabilizaãn˘m, v súãasnom období progresívnym, nakoºko uÏ poãas prv˘ch t˘ÏdÀov
roka viac ako ‰tyri desiatky uchádzaãov
o zamestnanie vyuÏilo sluÏby ná‰ho
úradu a túto pomoc prijalo. V uplynulom
roku to boli takmer tri stovky na‰ich klientov. Podnikateºské zámery, ktoré Ïiadatelia
predkladajú, sú plné veºmi podnetn˘ch
nápadov, ktoré následne realizujú. To, aby
sme hodnotili úspe‰nosÈ, efektivitu ãi per-

ruchu sú obyvatelia Krásna nad Kysucou,
Zákopãia, Makova ãi Korne, kde je v rámci
agroturistiky k dispozícií ‰iroké portfólio
sluÏieb.
Za aktívnej pomoci úradu svoje uplatnenie na‰li aj odborníci v lesnom hospodárstve, kde napomáhajú ãisteniu lesa,
sÈahovaniu a píleniu stromov. KeìÏe
Kysuce v poslednom období znaãne
bojujú so ‰kodcami lesn˘ch porastov
a odstraÀovaním napadnut˘ch stromov,
práve táto skupina pracujúcich sa v˘razne
podieºa na pomoci pri následnom odhaluzovaní, opílovaní, spracovaní dreva. TaktieÏ Stredná ‰kola drevárska v Krásne nad
Kysucou pripravila odborníkov na spraco-

v˘pomoc úradu pomohla, ãi pomôÏe.
Pravdupovediac – veºa informácií mi zveria uÏ poãas procesu vybavovania a tieto
ich názory ãi postrehy sú mi známe. NepovaÏujú túto pomoc za motivaãnú, ão je
dobré. MotivovaÈ ich musí nieão celkom
iné, inak zámer nemôÏe vyjsÈ. NepovaÏujú
ju za postaãujúcu, ão taktieÏ vyluãuje isté
„‰pekulantstvo“, ãi jej zneuÏitie. Vnímajú
a prijímajú ju ako aktívnu spoluprácu
úradu, ako podporu ich vlastného nápadu
a my‰lienky. UÏ t˘mto získavajú pocit, Ïe
im niekto uveril a naìalej im verí. To
zaväzuje, ale i motivuje. A o tom to celé je.
Ing. KATARÍNA KUČERÍKOVÁ
Oddelenie APTP ÚPSUR Čadca

nenávratného finančného príspevku na začatie vykonávania SZČ
zamestnaná a vedená v evidencii úradu
práce. Od septembra 2003, kedy bola
naposledy v evidencii, absolvovala t˘Ïdenne minimálne tri pohovory do
zamestnania, podnikaÈ uÏ nechcela (bála
sa konkurencie, odvodov, podmienok pre
podnikanie), v‰etci zamestnávatelia ju
v‰ak odmietli pre jej vek. Nakoniec si
zaãala sama dávaÈ za vinu svoj neúspech.
Keì sa k nej dostala informácia o moÏnosti kurzu v Regionálnom informaãnom
a poradenskom centre RPIC, ktor˘ v spolupráci s úradom práce organizoval kurz
Podnikanie pre Ïeny, rozhodla sa to skúsiÈ. Poãas kurzu sa jej vrátilo stratené
sebavedomie aj optimizmus a zaãala si
opäÈ veriÈ, Ïe dokáÏe nieão so svojou situáciou aj sama urobiÈ. OpäÈ si spomenula
na návyky, ktoré získala pri manÏelovom
podnikaní, a zorientovala sa v zmenách,
ktoré odvtedy nastali. V kurze absolvovala rôzne psychologické a emocionálne

testy, ktoré ju utvrdili v tom, Ïe má v sebe
potenciál, z tohoto presvedãenia neskôr
ãerpala, aj keì sa v podnikaní vyskytli
problémy a musela ich rie‰iÈ.
Absolvovanie kurzu bolo jednou z podmienok na získanie príspevku. V súãasnosti naìalej podniká, nemá to ºahké, ale problémy rie‰i a netrápi sa s nimi.

ALEXANDER HARTMANN
55 ročný
Miesto podnikania:
SNP 53, Rozhanovce
Kontakt:
0905 264 540
V evidencii UoZ
5 mesiacov
Výška príspevku:
51 294 Sk
použitý bol na vybavenie autodielne
Predmet podnikania:
Oprava karosérií

Vyjadrenie p. Hartmanna:
V minulosti bol zamestnan˘ ako vedúci
dopravy, kde nadobudol skúsenosti t˘kajúce sa údrÏby áut, ale aj manaÏérske skúsenosti. Po strate zamestnania sa rozhodol
skúsiÈ podnikanie v oblasti, ktorú najlep‰ie poznal. KedÏe bol v situácii, kedy
ostatní ãlenovia rodiny boli uÏ zabezpeãení, nebál sa ani prípadného rizika, ktoré je
s podnikaním spojené. V tomto prípade
jeho vek a skúsenosti boli pre neho v˘hodou. Uvítal moÏnosÈ získaÈ príspevok na
zaãatie vykonávania SZâ, aj keì poskytnutá ãiastka slúÏila len na základné vybavenie. V dne‰nej dobe málokto dá peniaze len tak, preto asi 50 000 Sk, ktoré
dostal, povaÏuje za pomoc, ktorá sa mu
zi‰la. Má síce teraz viac zodpovednosti,
neistoty, naháÀania zákazok, ale je spokojn˘, pretoÏe rozhoduje sám o sebe a verí
si, Ïe sa mu podarí presadiÈ sa a roz‰íriÈ aj
svoje podnikanie.
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Cezhraničnej spolupráci
pomôže Pakt zamestnanosti
„Situácia na trhu práce v prihraničných regiónoch SR a MR po
vstupe do EÚ“ je názov medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok a piatok 21. a 22. apríla v maďarskom prihraničnom meste Dunakiliti. Stretnutie predstaviteľov Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede a Centra práce župy
Győr-Moson-Sopron vyústilo do podpísania Paktu zamestnanosti –
dokumentu v ktorom sa obe strany dohodli na vzájomnej spolupráci pri riešení otázok zamestnanosti v tomto regióne.
VÝVOJ TRHU PRÁCE
V DUNAJSKEJ STREDE A V GYŐRI
Okres Dunajská Streda má 113 614 obyvateºov. Podiel obyvateºstva v produktívnom
veku predstavuje 65,86 %, ekonomicky
aktívnych obyvateºov je 57 407. V regióne sa
nachádza 67 administratívnych sídiel, 3
z nich majú ‰tatút miest, v ktor˘ch Ïije 41 %
obyvateºov regiónu.
Trh práce v okrese Dunajská Streda bol
a je ovplyvnen˘ v˘vojom hospodárstva celého Slovenska. Na v˘voj nezamestnanosti mal
nepriazniv˘ vplyv zánik pracovn˘ch miest
v deväÈdesiatych rokoch najmä v poºnohospodárstve, stavebníctve a potravinárstve.
V súãasnosti na trh práce pozitívne vpl˘va
postupné zniÏovanie miery nezamestnanosti
a zvy‰ovanie miery zamestnanosti. U zamestnávateºov s 20 a viac zamestnancami je najvy‰‰ia zamestnanosÈ v priemysle, v poºnohospodárstve, v ‰kolstve a v zdravotníctve.
Poãet právnick˘ch osôb je 1495, oproti minulému roku ich poãet vzrástol o 16,5 %. Poãet
samostatne zárobkovo ãinn˘ch osôb vzrástol
medziroãne o 9,1 %, spolu ich je 9 582.
Koncom marca ÚPSVAR v Dunajskej
Strede evidoval 6 813 uchádzaãov o zamestnanie, ão predstavuje v súhrne 10,31 %-nú
mieru nezamestnanosti. Tento stav sa dosiahol v dôsledku vyuÏívania prostriedkov
aktívnej politiky trhu práce, prostredníctvom dôslednej práce sprostredkovateºov
a kvalitnej spolupráce so zamestnávateºmi.
















Ekonomická situácia i situácia na trhu
práce v meste GyŒr a jeho spádovej oblasti má
rozhodujúci v˘znam pre celú Ïupu. V GyŒri
Ïije 30 % obyvateºov Ïupy, ão predstavuje tretinu ekonomicky aktívnej populácie (61 000
osôb). Mesto má vy‰‰iu mieru zamestnanosti,
ako je priemer Ïupy. 90 % zamestnan˘ch
obãanov Ïijúcich v GyŒri je zamestnan˘ch
priamo v meste. 63 % zamestnan˘ch pracuje
v sluÏbách, 35 % v priemysle.
V meste GyŒr je 84 454 osôb v produktívnom veku. Z takmer 43 tisíc hospodárskych
subjektov pôsobiacich v Ïupe 50 % vykonáva
ãinnosÈ v Ïupnom meste. Z 1 200 podnikov so
zahraniãnou úãasÈou, ktoré vznikli v regióne,
sa 45 % etablovalo v GyŒri, alebo jeho blízkom
okolí. V GyŒri je viac ako 100 zamestnávateºov,
ktorí zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov
a realizujú roãn˘ obrat 500 miliónov Ft.
V okolí GyŒru pôsobí 22 hospodárskych subjektov zamestnávajúcich viac ako 50 osôb.
Z predchádzajúcich údajov vypl˘va, do
akej miery sú pracovné príleÏitosti sústredené
v GyŒri a jeho okolí. V GyŒri bol zriaden˘ prv˘
priemyseln˘ park v Maìarskej republike, vznik
ktorého pozitívne ovplyvnil v˘voj situácie na
trhu práce. Momentálne tu pôsobí 58 firiem
s 5600 zamestnancami. Ekonomická situácia
a situácia na trhu práce v meste Mosonmagyaróvar a okolí nie je rozhodujúca vzhºadom na
Ïupu, ale je v˘znamná, nakoºko 16 % obyvateºov Ïupy, a teda aj ekonomicky aktívnej populácie, Ïije a pracuje v tomto regióne. PrevaÏuje

PLÁNOVANÉ STRATEGICKÉ CIELE PAKTU
Zvyšovanie zamestnanosti v regióne a znižovanie miery nezamestnanosti.
Tvorba nových pracovných miest, rozvoj a udržanie existujúcich.
Zosúladenie činností zameraných na znižovanie nelegálnej práce.
Podpora efektivity trhu práce v regióne, zosúladenie využitia nástrojov aktívnej
politiky trhu práce s dopytom a potrebami trhu práce.
Realizácia myšlienky partnerstva vo všetkých oblastiach spolupráce.
Zabezpečenie rovnosti príležitostí v súlade so zásadami Európskej únie
vo všetkých aktivitách a programoch Paktu .
Zlepšenie zamestnateľnosti osôb so zdravotným postihnutím.
Vytvorenie možností ďalšieho odborného vzdelávania v súlade so zásadami
celoživotného vzdelávania.
Vytvorenie možností zamestnania pre skupiny v hmotnej núdzi
a skupiny žijúce na okraji spoločnosti, zvýšenie ich životnej úrovne.
Prehľad možností zamestnanosti v sociálnej sfére a efektívna spolupráca
a integrácia mimovládnych organizácií.
Prieskum cezhraničných a domácich možností spolupráce v oblasti cestovného ruchu.
Sledovanie cezhraničného pohybu pracovných síl, hľadanie riešení zistených problémov.
Podpora malého a stredného podnikania, najmä v oblasti poľnohospodárstva,
služieb a v sociálnej oblasti.
Spolupráca v oblasti ochrany prírody.

tu spracovateºsk˘, najmä strojársky a ºahk˘
priemysel. Pozitívny vplyv na hospodársku
situáciu a situáciu na trhu práce malo zaloÏenie multinacionálnych v˘robn˘ch podnikov,
neskôr roz‰írenie ich v˘roby.

POLITIKA REGIONÁLNEJ
SPOLUPRÁCE
Po vstupe do Európskej únie sa mení situácia aj na trhu práce v prihraniãn˘ch regiónoch. Zvy‰uje sa pracovná mobilita, nové
podmienky priná‰ajú nové moÏnosti, ale aj
problémy. Tie ãiastoãne súvisia s ãiernou
prácou a rôznymi formami nelegálneho
zamestnávania. Je preto nutné zintenzívniÈ
spoluprácu medzi v‰etk˘mi zainteresovan˘mi partnermi v prihraniãn˘ch oblastiach.
Spolupráca medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede a Centrom
práce Ïupy GyŒr-Moson-Sopron má uÏ vy‰e 10
roãnú tradíciu. Vzhºadom na dosiahnuté spoloãné v˘sledky chcú podpisom Paktu zamestnanosti v‰etci zainteresovaní prispieÈ nielen
k prehæbeniu spolupráce medzi samosprávami, zamestnávateºmi a obãiansk˘mi zdruÏeniami v prihraniãn˘ch oblastiach, ale zároveÀ k budovaniu partnersk˘ch vzÈahov s cieºom spoluúãasti na rôznych projektoch, ktoré
prispejú k zv˘‰eniu miery zamestnanosti.

PAKT ZAMESTNANOSTI
Pakt zamestnanosti predstavuje organizaãn˘
rámec, v ktorom sú jednoznaãne definované
ciele, zámery a organizaãné jednotky na realizáciu a súlad nástrojov i finanãn˘ch zdrojov politiky zamestnanosti a rozvoja ekonomiky. Tieto spolu môÏu poskytnúÈ rie‰enie
na pretrvávajúce problémy v oblasti zamestnanosti v celom prihraniãnom regióne.
Hlavnou úlohou paktu je anal˘za situácie
v oblasti zamestnanosti, hºadanie moÏností
na realizáciu v‰eobecn˘ch cieºov, zosúladenie predstáv o hospodárskom rozvoji a o rozvoji ºudsk˘ch zdrojov. ëal‰ími úlohami sú
plánovanie a realizácia programov a projektov za úãelom podpory zamestnanosti a slovensko-maìarská cezhraniãná spolupráca.
Odborné úlohy plánujú signatári aktu rie‰iÈ v rámci tzv. Akadémie expertov. Táto forma uÏ funguje v rakúsko-maìarskej praxi a je
vhodná na rie‰enie problémov v oblasti politiky zamestnanosti a na vyuÏívanie odborn˘ch vedomostí a skúseností. Na oboch stranách hranice sú podobné problémy a teda aj
spoloãné cieºové skupiny: dlhodobo nezamestnaní, uchádzaãi o zamestnanie s nízkym
stupÀom vzdelania, Ïeny, nezamestnaní vo
veku nad 45, resp. 50 rokov, absolventi ‰kôl,
osoby so zdravotn˘m postihnutím a znev˘hodnení uchádzaãi o zamestnanie

Igor Kňazovický
OMI ÚPSVR
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ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi v decembri
minulého roka začal pod týmto názvom
realizovať v obciach Švedlár a Nálepkovo poradenský projekt pre uchádzačov
o zamestnanie – Rómov z týchto obcí.
Projekt bol úspešne ukončený koncom
februára. Jeho realizácia bola zabezpečená v rámci prebiehajúceho Národného
projektu VII – Zvýšenie rozsahu a kvality
služieb zamestnanosti prostredníctvom
informačných a poradenských a odborných poradenských nástrojov a služieb,
ktorého cieľom je modernizácia a rozšírenie poskytovania komplexného súboru
kvalitných informačných a poradenských
a odborných poradenských služieb
uchádzačom a záujemcom o zamestnanie, so zámerom zvýšiť ich zamestnateľnosť a aktivizáciu, a takto uľahčiť ich
uplatnenie sa na trhu práce, s dôrazom
na rovnosť príležitostí mužov a žien.

Poradenstvo uplatnenia sa
cez umelecké remeslá na trhu
práce pre rómske etnikum
na kvalifikaãnú ‰truktúru
|| Vzhºadom
uchádzaãov o zamestnanie v na‰om
regióne skoro s 50 % podielom nekvalifikovanej pracovnej sily je potrebné
venovaÈ zv˘‰enú pozornosÈ práve poradenskej ãinnosti zameranej na podporu motivácie t˘chto uchádzaãov nasmerovanej k ìal‰iemu vzdelávaniu. Privítali sme preto moÏnosÈ realizovaÈ tento
poradensk˘ – motivaãn˘ kurz za pomoci
obecn˘ch úradov oboch spomenut˘ch
obcí cez ich komunitné centrá, v spolupráci so vzdelávacím zariadením

Mapa s. r. o. Ko‰ice. Finanãné krytie tejto
aktivity bolo zabezpeãené z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu.

PROJEKT
PRE RÓMSKY NATUREL
âo predchádzalo tomuto spoloãnému
dielu? Hlavne my‰lienka identifikovaÈ
zruãnostné predpoklady ºudí pre remeslá blízke rómskemu naturelu. Projekt
pokraãoval v˘berom úãastníkov z radov
nezamestnan˘ch spomínaného regiónu
a následne realizáciou projektu.

Stretnutia úãastníkov prebiehali
v t˘Ïdenn˘ch intervaloch, kde sa klientom celkovo v ôsmich skupinách venovali skúsení lektori. Témy stretnutí obsahovali zo zaãiatku informácie t˘kajúce
sa sebapoznávania klientov, ktoré im
malo pomôcÈ pri identifikovaní vlastn˘ch schopností, zruãností a cieºov. To
v‰etko bolo potrebné zvládnuÈ prirodzen˘m spôsobom s ohºadom na ich mentalitu a temperament. Od poãiatoãn˘ch
pochybností sa neskôr dostavil záujem
dokončenie na str. 10 
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 dokončenie zo str. 9
a ochota. Zaãali sa p˘taÈ. Postupne sa
spoloãné stretnutia orientovali na moÏnosÈ venovaÈ sa klasick˘m ºudov˘m
umeleck˘m remeslám. Práve na to bol
zameran˘ tzv. prezentaãn˘ deÀ, ktor˘ sa
konal 9. 2. 2004 v oboch obciach. Prezentované boli ãinnosti z oblasti tkania
kobercov, paliãkovania ãipiek, pletenia
úÏitkov˘ch predmetov z v⁄bového prútia
a vyrezávania z dreva. Zo strany klientov
bol tento prezentaãn˘ deÀ prijat˘ veºmi
kladne.

V Nálepkove bol najväã‰í záujem
o ko‰ikárstvo, keìÏe tu má toto remeslo
v rómskej komunite urãitú tradíciu.
Pletú tu ko‰íky zo ‰tiepanej liesky a táto
nová technológia bola pre nich natoºko
zaujímavá, Ïe na vyzvanie lektora – ko‰ikára (tieÏ Róma, ktor˘ sa venuje ko‰ikárstvu uÏ od detstva): „Kto si to chce
vyskú‰aÈ?“ reagovalo hneì niekoºko
chlapov naraz.
Vo ·vedlári má síce nie dlhú tradíciu
paliãkovanie a tkanie, ale bolo cítiÈ zo
strany tamoj‰ích Ïien chuÈ nauãiÈ sa to.

T˘mto ãinnostiam sa tu v súãasnosti
venuje asi 10 Ïien v komunitnom centre
prostredníctvom aktivaãnej ãinnosti,
ktorú tieÏ zabezpeãuje úrad práce prostredníctvom Národného projektu V. Robia
nádherné paliãkované deãky, ako aj vianoãné ozdoby z tejto ãipky. V minulosti
absolvovali rekvalifikaãn˘ kurz paliãkovania a paliãkujú dodnes, uÏ skoro dva
roky.

ÚSPECH JE V RUKÁCH
ABSOLVENTOV
Cieºom projektu bolo vybraÈ vhodn˘ch uchádzaãov o zamestnanie, ktorí
majú najväã‰ie predpoklady a záujem
zaãaÈ sa nejakému z t˘chto remesiel venovaÈ. Odborní poradcovia úradu práce aj
po skonãení tohto projektu ìalej pracujú
s úãastníkmi individuálne, aby tí naj‰ikovnej‰í mohli absolvovaÈ aj odbornú prípravu v rámci vzdelávania a prípravy pre
trh práce. ÚPSVaR v Spi‰skej Novej Vsi
od mája 2005 pripravuje na realizáciu
práve aj pre t˘chto absolventov projektu
vzdelávacie kurzy, kde budú môcÈ úãastníci získaÈ odborné vedomosti a zruãnosti ºudov˘ch umeleck˘ch remesiel.
MoÏno o nejak˘ ten rôãik budú aj títo
ºudia uãiÈ tomuto remeslu svoje deti,
vnúãatá, moÏno in˘ch ºudí v podobn˘ch
projektoch. MoÏno sa to remeslo stane
ich kaÏdodenn˘m chlebíãkom.
RENÁTA MALCOVÁ
Foto: LENKA ČECHOVÁ

Krátke správy
■

Nezamestnanosť klesla na 12,71 %

Miera evidovanej nezamestnanosti v marci ìalej klesala,
oproti februáru tohto roka sa zníÏila o 0,37 percentuálneho bodu
na 12,71 %. „Je to najniÏ‰ia miera nezamestnanosti v marci od
roku 1998. Pokles miery nezamestnanosti pritom oãakávame aj
v nasledujúcich mesiacoch, nakoºko sa rozbehli sezónne práce“,
zdôraznila na tlaãovej besede námestníãka generálneho riaditeºa
ÚPSVR Tatiana Matejoviãová. Oproti rovnakému obdobiu roka
2004 bola nezamestnanosÈ v marci niÏ‰ia o 3,3 bodu. âo je nemenej dôleÏité, v‰etky úrady práce v sledovanom mesiaci vykázali
pokles miery nezamestnanosti pod 30 %.

■

Minister Kaník podpísal
v Paríži dohodu

V dÀoch 31. 3. – 1. 4. 2005 sa minister práce, sociálnych
vecí a rodiny SR ªudovít Kaník zúãastnil ministerskej
schôdze V˘boru OECD pre zamestnanosÈ, prácu a sociálne
veci v ParíÏi. Na francúzskom Ministerstve sociálnych vecí,
práce a solidarity podpísal „Dohodu o v˘mene mlad˘ch
odborn˘ch pracovníkov“ medzi Slovenskou republikou
a Francúzskom, ktorá umoÏní 300 slovensk˘m odborníkom
prístup na francúzsky trh práce poãas uplatÀovania prechodného obdobia. Záujemcovia musia maÈ minimálne 18,
maximálne 35 rokov, doklad o ukonãenom vzdelaní v odbore, v ktorom francúzska strana ponúka prácu, tieÏ veºmi
dobré jazykové znalosti. Zamestnávanie za SR bude realizované cez Ústredie sociálnych vecí, práce a rodiny, za francúzsku stranu cez Úrad medzinárodnej migrácie.

■

Rómovia na juhu Zemplína podporujú
vládne reformy a ministra Kaníka

Vládne reformy a osobitné opatrenia, ktor˘mi vy‰iel v ústrety ºuìom v sociálnej núdzi rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, podporujú Zjednotené rómske politické strany pôsobiace
v regióne MedzibodroÏie. Asi 6 000 tu Ïijúcich rómov sa ochotne zapája do aktivaãn˘ch prác, ão malo okrem iného za následok
v˘razné zníÏenie kriminality na juÏnom Zemplíne. Rómovia
stráÏia budovy a verejné priestranstvá a spolupracujú s políciou.
Rezervy sú podºa ich zástupcov v prístupe samosprávy k jestvujúcim problémom. Zástupcovia Rómov navrhli niekoºko podnetn˘ch a motivaãn˘ch rie‰ení v rámci aktivaãn˘ch prác. ZároveÀ
otvorene odmietli kritiku zo strany opozície, najmä strany Smer
a jej lídra Roberta Fica: „Na reformy sme ãakali dlho. Vláda je na
dobrej ceste, aby sme sa uplatnili v EÚ. Fico len rozpráva“, povedal Rudolf Balo z Rómskeho kongresu.

■

ESP podporilo ďalších 31 projektov

Formou nenávratného finanãného príspevku zo zdrojov
Európskeho sociálneho fondu a ‰tátneho rozpoãtu bolo podporen˘ch 31 projektov predloÏen˘ch na základe v˘zvy na predkladanie projektov Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieº 3. Z celkového poãtu 45 projektov pridelila Komisia na
v˘ber projektov 30-tim predkladateºom projektov nenávratn˘
finanãn˘ príspevok s povinnosÈou vykonania úprav v rozpoãte,
jeden projekt bol schválen˘ bez pripomienok. Celková v˘‰ka príspevkov je 146 530 566 Sk. Podporené projekty budú v rámci Bratislavského kraja pomáhaÈ pri realizácii vzdelávacích aktivít pre
in‰titúcie verejného a súkromného sektora formou vzdelávania
zamestnancov, ãím prispejú k zvy‰ovaniu konkurencieschopnosti
pracovnej sily na súãasnom trhu práce. BliÏ‰ie informácie nájdete
na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí, práce
a rodiny a na: www.employment.gov.sk, www.esf.gov.sk
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EURES SLOVENSKO zorganizovalo v poradí už druhú medzinárodnú burzu práce (MBP),
ktorá sa konala v Nitre v priestoroch Agrokomlexu v dňoch
16. 3. až 17. 3. 2005. Na burzu
práce prišli ponúkať cca 1 500
pracovných miest zamestnávatelia z 11 krajín Európskej únie.
Eures poradcovia z 5 krajín EÚ
prezentovali životné a pracovné podmienky v ich krajinách
(Česká republika, Dánsko,
Rakúsko, Veľká Británia a Slovinsko).

II. medzinárodná burza práce
Nitra – výstavisko Agrokomplex 16. 3. – 17. 3. 2005
ponuky boli rôznorodé –
|| Pracovné
z oblasti stavebníctva (stavební robotníci, murári, pokladaãi podlahovej dlaÏby), strojárenského priemyslu, hydinárstva a pod.). Slovinskí zamestnávatelia
ponúkali práce pre vodiãov kamiónov,
zámoãníkov, zváraãov. Z Veºkej Británie
pri‰la prevaÏná väã‰ina zamestnávateºov
s pracovn˘mi ponukami z oblasti zdravotníctva, ako je opatrovanie a starostlivosÈ
o star˘ch a chor˘ch, o ºudí s poruchami
uãenia. Z Cypru boli pracovné ponuky
z oblasti hotelov˘ch a re‰tauraãn˘ch sluÏieb – recepãn˘/-á, ãa‰ník/-ka, barman/-ka.
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V‰etky pracovné ponuky si mohli uchádzaãi/záujemcovia pozrieÈ na webovej
stránke www.eures.sk
Na základe spracovan˘ch dotazníkov
sa burzy práce zúãastnilo viac muÏov ako
Ïien. Väã‰ina z nich boli evidovaní uchádzaãi o zamestnanie, av‰ak dosÈ bolo aj záujemcov z radov zamestnan˘ch obãanov.
PrevaÏovali záujemcovia s vekovou hranicou do 30 rokov veku, najmä z dôvodu
jazykov˘ch znalostí. Informácie o konaní
burzy práce získali na‰i obãania prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny, ako aj prostredníctvom médií.

Burza práce trvala dva dni. V prv˘
deÀ priestory Agrokomplexu nav‰tívilo
cca 4 150 záujemcov o prácu a druh˘ deÀ
sa burzy zúãastnilo cca 1 100 ºudí, ktorí
mali záujem nájsÈ si prácu v krajinách
EÚ. Celkove sa II. MBP zúãastnilo 5 250
záujemcov. Poãas konania burzy práce
zamestnávatelia ponúkli pribliÏne 1 428
pracovn˘ch miest. Na základe informácií
od zamestnávateºov 749 ºudí získalo
zamestnanie v krajinách Európskej únie.
Údaje sú uvedené v tabuºke.
ĽUBICA CIBULOVÁ
Eures poradca, Nitra

NÁZOV
POČET PONÚKANÝCH
ZAMESTNÁVATEĽA
PRACOVNÝCH POZÍCIÍ
NOWASTAV a.s.
40
ADAST a.s.
12
U.B.U.
20
SHAW HEALTHCARE
40
SOMERSET CARE GROUP Ltd.
50
MEDACS INTERNATIONAL
30
CROWN NURSING HOMES
57
BRIARCARE
25
SPRINGKELL HOUSE CARE HOME
24
NIKO TRANSPORT d.o.o.
50
KOLI ŠPED d.o.o.
15
SIRK d.o.o.
25
REPAKO d.o.o.
10
VEGRAD d.d.
10
A.W.B. SCHOTS N.V.
30
INDUSTRIAL TEMPS Ltd.
50
O_KANE POULTRY GROUP
160
RACKET HALL GOLF and CONFERENCE HOTEL
100
STALAGMITE ENTERPRISES Ltd.
80
ALVIDA HOTEL
15
Client-server EDV & Elektronik Handels GmbH & Co KG
5
ALFRED MÜHL
10
GEIRANGER CRUISE HANDLING AS
20
ADOSZ TOBACCO GROWING COMPANY
50
MPS ALBA Kft
50
FOREMA UNIONE DEGLI INDUSTRIALI di PADOVA
300
O.T.S. srl
30
SEZÓNNE PRÁCE
120
1428

POČET ZÍSKANÝCH
ZAMESTNANCOV
30
10
10
30
35
20
20
25
20
20
3
7
5
5
20
50
107
50
30
5
0
10
5
30
20
100
2
80
749
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Pracovné ponuky v EÚ
profesie:
|| Názov
TECHNIK STROJOVÉHO

ZARIADENIA
OKEČ: Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj
Počet voľných pracovných miest: 3
Dátum pridania ponuky: 18. 4. 2005
Krajina: Veľká Británia
Počet hodín: 40 hod.
Ponúkaná mzda: 8 lib/hod
Popis pracovného miesta: spoločnosť
odkupuje a znovu predáva CNC a konvenčné strojové zariadenia
Požiadavky: komunikatívna angličtina,
vzdelanie a skúsenosti v elektromechanickej oblasti, ovládanie FANUS a iné kontrolné systémy, skúsenosti v oblasti výroby
strojov a strojových náradí sú nevyhnutné,
skúsenosti v hydraulickom a pneumatickom odbore vítané, ale nie nevyhnutné
Doplňujúce informácie: v prípade záujmu
zašlite svoj životopis s adresou na uvedenú e-mailovú adresu alebo kontaktujte
priamo uvedenú osobu na t. č.
Zamestnávateľ ponúka: 20 dní dovolenky
+ 8 štátnych sviatkov
Vodičský preukaz: B
Názov spoločnosti/organizácie:
Windsor Workforce
Kontaktná osoba: Stanislava Smith
Mesto: Brownhills, West Midlands
Pevná linka: 0044 121 632 5995
E-mail: agaskarth@windsorworkforce.com

★★★★★

|| VODIČ MEDZINÁRODNEJ
Názov profesie:

KAMIÓNOVEJ DOPRAVY
OKEČ: Doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie
Počet voľných pracovných miest: 3
Dátum pridania ponuky: 18. 4. 2005
Krajina: Česká republika
Ponúkaná mzda: základný plat 8 770 Kč
+ plné diéty
Popis pracovného miesta: rozvoz tovaru
po krajinách EÚ
Požiadavky: prax v medzinárodnej doprave
Doplňujúce informácie: v prípade záujmu
kontaktujte priamo zamestnávateľa
Vodičský preukaz: C, E
Názov spoločnosti/organizácie:
Bogdan Čmiel, Autodoprava
Kontaktná osoba: p. Lancza
Ulica: Milíkov 265 Mesto: Milíkov
PSČ: 739 81 Štát: Česká republika
Pevná linka: 00420 603 168 440

★★★★★
profesie:
|| Názov
TESÁR – POKRÝVAČ
OKEČ: Priemyselná výroba
Počet voľných pracovných miest: 1
Dátum pridania ponuky: 18. 4. 2005
Krajina: Rakúsko
Popis pracovného miesta: jedná sa o dlhoročnú firmu zaoberajúcu sa reštaurovaním
nábytku, sanovaním (obnovy) starých domov, službami v oblasti stavebníctva a p.,
k produktom tejto firmy patria stavby z dreva, nízkoenergetické domy, renovácia starých drevených domov, drevených šindľových striech, stajní a hospodárskych budov
na základe individuálnych zákaziek, zákazníkmi firmy sú zvyčajne obyvatelia Viedne,
Dolného Rakúska a južného Štajerska
Požiadavky: ukončené odborné vzdelanie
v príslušnom smere + prax minim. 2 roky,
zamestnávateľ požaduje flexibilnú, skúsenú a samostatnú osobnosť, ktorá sa bude
dostatočne vedieť prispôsobiť danej práci
Doplňujúce informácie: v prípade záujmu
o túto pracovnú pozíciu kontaktujte najbližšieho Eures poradcu alebo Eures asistenta na úrade práce a vyžiadajte si žiadosť o zamestnanie do Rakúska a pošlite
ho prostredníctvom e-mailu na adresu:
g a b r i e l a . d o d r v o v a @ u p s v a r. s k ,
k Bewerbungsbogen priložte oskenovanú
kópiu dokladu o vzdelaní + preklad do
nemeckého jazyka
Zamestnávateľ ponúka: zamestnávateľ
poskytne v prípade potreby ubytovanie
Vodičský preukaz: B
Jazyky: Nemecký jazyk – stredná úroveň
Názov spoločnosti/organizácie:
Ing. Leopold Plaimauer, Lunz
Mesto: Lunz
(Region: Mostviertel – Eisenwurzen)
Štát: Rakúsko

★★★★★
profesie:
|| Názov
DIPLOMOVANÝ/-Á

FYZIOTERAPEUT/-KA
OKEČ: Zdravotníctvo a sociálna
starostlivosť
Počet voľných pracovných miest: 2
Dátum pridania ponuky: 18. 4. 2005
Krajina: Rakúsko
Počet hodín: 40 hod.
Ponúkaná mzda: cca 1 400 Eur
Požiadavky: vzdelanie a prax v príslušnom
odbore – DIPLOMOVANÝ/-Á fyzioterapeut/-ka

UPOZORNENIE: Sieť EURES ani Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny nezodpovedá za prípadné straty alebo škody
vyplývajúce z uverejnenia tejto pracovnej ponuky. Pracovná
ponuka bola poskytnutá subjektom, ktorý má na činnosť
sprostredkovania zamestnania za úhradu do zahraničia
povolenie vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

prax minim. 2 roky, nostrifikácia vzdelania
v Rakúsku nutná
Doplňujúce informácie: v prípade záujmu
o túto pracovnú pozíciu kontaktujte najbližšieho Eures poradcu alebo Eures asistenta na úrade práce a vyžiadajte si žiadosť o zamestnanie do Rakúska a pošlite
ho prostredníctvom e-mailu na adresu:
g a b r i e l a . d o d r v o v a @ u p s v a r. s k ,
k Bewerbungsbogen priložte oskenovanú
kópiu dokladu o vzdelaní + preklad do
nemeckého jazyka, zároveň oskenovanú
kópiu dokladu o nostrifikácii vzdelania
v Rakúsku (Berufszulassung)
Zamestnávateľ ponúka: uchádzači, ktorí
nie sú schopní každodenne dochádzať do
miesta výkonu práce, budú podporení pri
hľadaní vhodného ubytovania, zamestnávateľ poskytne obedy (za poplatok)
Jazyky: Nemecký jazyk – vysoká úroveň
Názov spoločnosti/organizácie:
Badener KurbetriebsgmbH, Baden
Mesto: Baden
(Region: okolie Viedne – južná časť)
Štát: Rakúsko

★★★★★
profesie:
|| Názov
OPERÁTOR/-KA

ZÁKAZNÍCKEHO CENTRA
OKEČ: Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj
Počet voľných pracovných miest: 1
Dátum pridania ponuky: 18. 4. 2005
Krajina: Česká republika
Termín nástupu: máj 2005 alebo podľa
dohody
Ponúkaná mzda: od 14 000 Kč
Popis pracovného miesta: Komunikácia
s maďarskými zákazníkmi.
Požiadavky: úplné stredoškolské (maturita), základné znalosti účtovníctva (fakturácie), anglický jazyk výhodou
Doplňujúce informácie: v prípade záujmu
o pracovnú pozíciu kontaktujte priamo
zamestnávateľa
Zamestnávateľ ponúka: zaškolenie pomoc
pri ubytovaní v blízkej vzdialenosti od pracoviska príspevok na stravovanie ďalší plat,
pracovná zmluva: na dobu určitú s možnosťou zmeny na dobu neurčitú po 1 roku pracovný čas: 8hod/denne pondelok až štvrtok
8.00 hod – 16.30 hod, piatok 7.00 - 15.30
hod. (vrátane prestávky na obed)
Jazyky: Maďarský jazyk – vysoká úroveň
Počítačové znalosti: Počítačové programy
všeobecné skúsenosti
Názov spoločnosti/organizácie:
RIHO CZ, a. s.
Kontaktná osoba: RNDr. Zdeňek Krejčíř,
Suchý 37, Boskovice, 680 01, Česká
republika
Pevná linka: 00420 516 486 222 kl.136
E-mail: krejcir@riho.cz

★★★★★
profesie:
|| Názov
POKRÝVAČ
OKEČ: Doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie
Počet voľných pracovných miest: 2
Dátum pridania ponuky: 15. 4. 2005
Krajina: Rakúsko
Ponúkaná mzda: dohodou, prípadne podľa
kolektívnej zmluvy
Popis pracovného miesta: Pracovný čas:
pondelok - piatok, od 7.00 do 16.30 hod.
Požiadavky: ukončené odborné vzdelanie
v príslušnom smere + prax minim. 2 roky,
flexibilný, dochvíľny uchádzač, schopný
pracovať v stresových situáciách,
vlastné auto výhodou
Doplňujúce informácie: v prípade záujmu
o túto pracovnú pozíciu kontaktujte najbližšieho Eures poradcu alebo Eures asistenta na úrade práce a vyžiadajte si žiadosť o zamestnanie do Rakúska a pošlite
ho prostredníctvom e-mailu na adresu:
gabriela.dodrvova@upsvar.sk
Zamestnávateľ ponúka: zamestnávateľ
bude nápomocný pri hľadaní ubytovania
Vodičský preukaz: B
Jazyky: Nemecký jazyk – stredná úroveň
Názov spoločnosti/organizácie:
Honeder Christian, Dach- und Spenglermeister, Ottenschlag
Mesto: Ottenschlag (Region: Waldviertel)
Štát: Rakúsko

★★★★★
profesie:
|| Názov
STOLÁR
OKEČ: Priemyselná výroba
Počet voľných pracovných miest: 1
Dátum pridania ponuky: 15. 4. 2005
Krajina: Rakúsko
Ponúkaná mzda: podľa kolektívnej zmluvy
(cca 1 000 Euro netto mesačne - základ)
Požiadavky: ukončené odborné vzdelanie
v príslušnom smere + prax minim. 2 roky,
skúsenosti so zhotovovaním balkónov
a schodísk (cca polovica náplne práce spočíva v montážnych prácach)
Doplňujúce informácie: v prípade záujmu
o túto pracovnú pozíciu kontaktujte najbližšieho Eures poradcu alebo Eures asistenta na úrade práce a vyžiadajte si žiadosť o zamestnanie do Rakúska a pošlite
ho prostredníctvom e-mailu na adresu:
gabriela.dodrvova@upsvar.sk
Zamestnávateľ ponúka: zamestnávateľ bude
nápomocný pri hľadaní ubytovania
Vodičský preukaz: B
Jazyky: Nemecký jazyk – stredná úroveň
Názov spoločnosti/organizácie:
Richard Teufel, Zimmerei, Lackenhof
Mesto: Lackenhof (Mostvierte – Eisenwurzen)
Štát: Rakúsko
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Časopis Sociálna politika a zamestnanosť si dáva za úlohu poskytovať 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 konkrétnych ľudí na konkrétne problémy. Veríme, že poskytnú čitateľom inšpiráciu pri riešení ich problémov.

?

Je moÏné rie‰iÈ moje znev˘hodnenie v oblasti prístupu k informáciám, na získanie rovnakej úrovne
v‰eobecného rozhºadu, ako majú moji
rovesníci, poskytnutím v˘poãtovej
techniky ako kompenzaãnej pomôcky (napríklad poãítaã so ‰peciálnym
programom zabezpeãujúcim hlasov˘
v˘stup, internet, skener s programom
na optické rozoznávanie písma, tlaãiareÀ a mobiln˘ telefón) vzhºadom
na druh môjho postihnutia (praktická
slepota oboch oãí) a vek 14 rokov?

zamestanan˘. MôÏem po odpracovaní
jedného roka poÏiadaÈ o povolenie
trvalého pobytu {Europe union residence permit, formulár EEC1}?
Budem maÈ na základe tohto povolenia právo pracovaÈ aj v in˘ch krajinách EU? Ktor˘ predpis vysvetºuje
túto problematiku?
Povolenie na pobyt v rámci EÚ je
moÏné získaÈ, ak má Ïiadateº plné právo
voºného pohybu v rámci EÚ. Plné právo
voºného pohybu máte, ak pracujete
v Spojenom kráºovstve legálne po dobu

Otázky a odpovede
Posudzovanie miery funkãnej poruchy a odkázanosti obãana na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotného postihnutia vychádza z ustanovení zákona ã. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskor‰ích predpisov.
K zákonu nie je vyhlá‰ka ‰pecifikujúca
vhodnosÈ konkrétnej pomôcky, ãi sluÏby
pre urãit˘ druh postihnutia. OdkázanosÈ
obãana na zaobstaranie pomôcky sa
posudzuje individuálne, kritériá odkázanosti sa neviaÏu iba na samotné postihnutie, ale aj na skutoãnosÈ, ãi by sa
nevlastnením danej pomôcky obãan
s postihnutím dostal do znev˘hodnenej
situácie v porovnaní s obãanom bez
zdravotného postihnutia rovnakého
veku, pohlavia a za rovnak˘ch podmienok, ãím by vznikol sociálny dôsledok
ÈaÏkého zdravotného postihnutia v konkrétnej sledovanej oblasti.
Z uvedeného dôvodu je dôleÏité
okrem urãenia miery funkãnej poruchy
podºa druhu zdravotného postihnutia
skúmaÈ, ak˘m spôsobom sa na integrácii
do spoloãnosti snaÏí zaãleniÈ samotn˘
postihnut˘, ak˘m spôsobom je mu v tomto
nápomocná rodina, ako aj ‰ir‰ie sociálne
prostredie (‰kola, rovesnícka skupina
apod.). ZisÈuje sa, ãi je sociálny dôsledok
ÈaÏkého zdravotného postihnutia uÏ nejak˘m spôsobom kompenzovan˘.
Obãanom, ktorí majú v dôsledku
zmyslového postihnutia obmedzenia
v oblasti komunikácie, je moÏné navrhnúÈ peÀaÏn˘ príspevok na zakúpenie
prostriedkov v˘poãtovej techniky po
komplexnom posúdení v‰etk˘ch horeuveden˘ch aspektov. Odporúãam vám
podaÈ si ÏiadosÈ na príslu‰n˘ sociálny
odbor a poÏiadaÈ o príspevok na zakúpenie tohto zariadenia.

?

Od 26. 6. 2004 Ïijem vo Veºkej
Británií, od 13. 7. 2004 som tu aj

12 mesiacov nepretrÏite (za legálneho
pracovníka sa povaÏuje kaÏd˘, kto je
zaregistrovan˘ v systéme registrácie pracovníkov), alebo pracujete ako samostatne zárobkovo ãinná osoba.
Formulár Ïiadosti na povolenie pobytu EEC1 získate na Oddelení pre Ïiadosti
(Application Forms Unit) Ministerstva
vnútra (Home Office,www.ind.homeoffice.gov.uk). Povolenie sa t˘ka povolenia
na pobyt v EÚ, nie na prácu v EÚ.
BORIS KATUŠČÁK,
EURES

?

UÏ 7 mesiacov mám povolenie na
v˘kon Agentúry podporovaného
zamestnania ako fyzická osoba.
V súãasnosti plánujem roz‰íriÈ svoju
ponuku. Viacero zamestnávateºov,
s ktor˘mi kaÏdodenne rokujem, prejavilo záujem poskytnúÈ prácu zdravotne postihnut˘m obãanom, av‰ak na
nízky poãet hodín denne, alebo ich
potrebujú na doãasnú prácu. MôÏem
ako Agentúra podporovaného zamestnávania poskytovaÈ takéto sluÏby?
V § §29 aÏ 31 a v §58 zákona 5/2004
Z. z. o sluÏbách zamestnanosti sú zverejnené podmienky ãinnosti agentúry
doãasného zamestnania (ADZ) aj agentúry podporovaného zamestnávania
(APZ). Ak budete sprostredkovávaÈ
zamestnanie pre zdravotne postihnut˘ch
obãanov tak, Ïe to bude napæÀaÈ prvky
ADZ, va‰a ãinnosÈ bude posudzovaná
ako ãinnosÈ ADZ. Ak budete poskytovaÈ
t˘mto obãanom doãasné zamestnanie,
potrebujete licenciu ADZ bez ohºadu na
to, ãi budete zamestnávaÈ zdravotne
postihnut˘ch, alebo zdrav˘ch obãanov.
Podmienky poskytovania sluÏieb ADZ
ste dostali spolu s vydanou licenciou
a povolením na ãinnosÈ. Ústredie PSVR
na základe svojej pôsobnosti (prostredníctvom OSS) vydáva povolenia na ãin-

nosÈ agentúry na základe Ïiadosti a splnení zákonom stanoven˘ch podmienok.
Agentúre ako podnikateºskému subjektu
nemôÏe radiÈ, ãi túto alebo inú ãinnosÈ je
moÏné alebo v˘hodné vykonávaÈ, nakoºko v prípade vykázan˘ch poru‰ení zákona zo strany agentúry (prostredníctvom
OSS) ru‰í alebo pozastavuje povolenie
na ãinnosÈ agentúry.
Z uvedeného vypl˘va Ïe vá‰ zámer je
moÏn˘ v prípade roz‰írenia ãinnosti
a poÏiadania o licenciu na ADZ. Je iba na
vás, ak˘ch pracovníkov budete objednávateºom prenajímaÈ. Vykonávanie ãinnosti va‰ej agentúry musí byÈ v súlade so
zákonom a podºa rozsahu povolenia
vydaného ústredím.

?

Moja známa je nezamestnaná
a chce sa „samozamestnaÈ“ v textilnej oblasti (návrhárstvo textiln˘ch
vzorov). Príjem by mala z vyuÏívania
v˘sledkov du‰evnej tvorivej ãinnosti
chránen˘ch osobitn˘mi predpismi,
teda jej zárobková ãinnosÈ by nebola
ÏivnosÈou. Informovala sa na Úrade
práce o moÏnosti poskytnutia príspevku na túto samostatne zárobkovú
ãinnosÈ, bolo jej v‰ak povedané, Ïe na
to, aby dostala tento príspevok, musí
maÈ ÏivnosÈ. Je to správny v˘klad?
Otázka je zaujímavá. Po konzultácii
s príslu‰n˘m odborom sme usúdili, Ïe
odpoveì referentov úradu práce je kvalifikovaná.
Podmienky, ktoré sú nutn˘m predpokladom na poskytnutie príspevku na
SZâ, sú definované v §49 Zákona 5/2004
o sluÏbách zamestnanosti. V prvom
odseku je uvedené, ão zákon povaÏuje za
samostatnú zárobkovú ãinnosÈ. Pod písmenom b) a c) je odkaz na zákony, ktoré
sú akceptované pre tento pojem. KeìÏe
odkaz 12 spomína zákon 586/2003
o advokácii, je takáto ãinnosÈ pre posúdenie samostatne zárobkovej ãinnosti
prípustná. V odkaze sa nespomína in˘
zákon. Argument, Ïe v zákone o Ïivnostenskom podnikaní je postavená advokácia do rovnakej pozície ako vyuÏívanie du‰evnej tvorivej ãinnosti, pre potreby zákona ã 5/2004 nie je relevantn˘.
Zmyslom príspevku na SZâ je úhrada preukázan˘ch nákladov súvisiacich
so zárobkovou ãinnosÈou. Úrad práce
uzatvára zo Ïiadateºom dohodu, ktorá
obsahuje náleÏitosti uvedené v odseku
7 paragrafu 49 citovaného zákona. Táto
dohoda je uzavretá podºa Obchodného
zákonníka medzi dvoma právnymi subjektmi. Na tvorivú du‰evnú ãinnosÈ sa
tento zákon nevzÈahuje, Obchodn˘
zákonník sa vzÈahuje aÏ na produkty
du‰evnej tvorivej ãinnosti.
Du‰evná a tvorivá ãinnosÈ tohto
zamerania nie je pre potreby zákona
ã. 5 /2004 o sluÏbách zamestnanosti
samostatnou zárobkovou ãinnosÈou.
IGOR KŇAZOVICKÝ,
odbor mediálny a informačný
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administ|| Nová
ratívna budova
ÚPSVR v Spi‰skej
Novej Vsi, postavená v r. 2003,
v˘razne skvalitnila podmienky pre
klientov.

FotoreportáÏ
Spi‰ská Nová Ves 2005
Cermanová z oddele|| Dana
nia metodiky aktívnych
opatrení trhu práce kontroluje
správnosÈ a úplnosÈ Ïiadostí
o úhradu platieb za aktivaãnú
ãinnosÈ.

pracovné príleÏitosti sú v˘znam|| Nové
nou mierou prezentované aj na burzách práce. Dopyt po nov˘ch pracovn˘ch
príleÏitostiach je na ÚPSVR stále veºk˘.
Záber z Burzy práce organizovanej
ÚPSVR Spi‰ská Nová Ves 17. 3. 2005.

Foto:
Ing. ONDREJ KOZÁK,
ÚPSVR Sp. Nová Ves

16|| PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR*

Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesacia v %

12,71

13,08

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesacia v %

19,46
19,14
17,58
13,48
10,56
8,56
7,65
3,07

19,81
19,46
17,99
14,08
10,97
8,91
8,00
3,22

SLOVENSKO

Poradie krajov
Územie
Banskobystrický kraj
Košický kraj
Prešovský kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Bratislavský kraj

Poradie okresov
Por.

Územie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Rimavská Sobota
Revúca
Veľký Krtíš
Kežmarok
Rožňava
Trebišov
Poltár
Sobrance
Košice - okolie
Sabinov
Žarnovica
Lučenec
Gelnica
Krupina
Michalovce
Vranov nad Topľou
Stropkov
Medzilaborce
Spišská Nová Ves
Banská Štiavnica
Detva
Svidník
Levoča
Bardejov
Snina
Brezno
Žiar nad Hronom
Levice
Prešov
Zlaté Moravce
Nové Zámky
Turčianske Teplice
Humenné
Dolný Kubín
Šaľa
Kysucké Nové Mesto
Poprad
Partizánske
Bytča
Komárno

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
29,62
28,66
27,87
26,89
26,13
25,79
24,51
23,79
23,25
23,10
22,55
22,11
21,20
20,19
20,16
19,86
19,83
19,81
18,58
18,27
18,12
18,11
17,78
17,64
17,46
17,19
17,01
16,77
16,33
15,45
14,98
14,80
14,36
13,86
13,73
13,39
13,29
12,60
12,55
12,34

30,15
28,79
27,94
27,53
26,27
26,25
24,93
24,75
23,31
23,38
22,95
22,37
21,65
20,56
20,80
20,31
19,89
20,23
19,05
18,49
18,95
18,10
18,17
18,12
18,42
17,54
17,29
17,24
16,61
16,48
15,72
15,07
14,71
14,00
14,03
13,91
13,86
13,04
13,32
12,81

•
•
•
•
•
•
•
•
-1
1
•
•
•
-1
1
•
-1
1
•
-1
1
-3
•
•
3
•
•
•
•
•
•
•
•
-1
1
•
•
-1
1
•

Por.

Územie

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Stará Ľubovňa
Tvrdošín
Zvolen
Košice II
Ružomberok
Topoľčany
Košice III
Námestovo
Košice I
Martin
Hlohovec
Nitra
Čadca
Košice IV
Dunajská Streda
Liptovský Mikuláš
Bánovce nad Bebravou
Senica
Prievidza
Považská Bystrica
Galanta
Skalica
Banská Bystrica
Nové Mesto nad Váhom
Myjava
Žilina
Trnava
Piešťany
Púchov
Malacky
Ilava
Trenčín
Pezinok
Senec
Bratislava V
Bratislava II
Bratislava I
Bratislava III
Bratislava IV

*) V uplynulom období vykazované ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
12,02
11,98
11,80
11,70
11,54
11,42
11,34
11,26
11,25
11,07
10,88
10,87
10,82
10,42
10,31
10,13
9,70
9,51
9,20
8,96
8,34
8,02
7,88
7,81
7,33
7,15
6,91
6,90
5,94
5,65
4,78
4,51
4,15
3,62
2,85
2,60
2,41
2,38
2,00

12,20
12,62
12,22
11,81
11,75
11,93
11,70
11,58
11,26
11,36
11,20
11,54
11,36
10,66
10,60
10,51
10,14
9,97
9,49
9,31
8,83
8,42
8,21
8,47
7,67
7,62
7,20
7,17
6,50
5,78
4,90
4,74
4,49
3,91
2,98
2,82
2,39
2,54
2,02

-2
1
1
-1
-1
2
•
•
-3
•
-2
3
2
•
•
•
•
•
•
•
•
-1
-1
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-1
1
•

Zdroj: ÚPSVAR

