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âo povaÏujem
za najdôleÏitej‰ie
VáÏení ãitatelia, dovoºte mi, aby som sa vám v tomto
dovolenkovom období prihovoril skôr viac ºudsky,
o svojich osobn˘ch pocitoch, dojmoch a postrehoch.
Ná‰ UPSVR pôsobí na území okresu Veºk˘ Krtí‰, kde
Ïije takmer 22 000 ekonomicky aktívneho obyvateºstva,
z toho pribliÏne 6 000 nezamestnan˘ch. Na na‰om UPSVR
vykazujeme takmer 3 800 poberateºov dávok v hmotnej núdzi. Nosn˘mi
odvetviami v minulosti boli poºnohospodárstvo, baníctvo a strojárstvo.
Dnes v okrese nemáme v˘znamn˘ch
zamestnávateºov, ktorí by zamestnávali nad 300 zamestnancov.
Od 1. 1. 2004 sme na úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny zaãali realizovaÈ zmeny. Hlavnou úlohou bolo stabilizovaÈ úrad po stránke personálnej,
zjednotiÈ úrad pod jednu strechu a naplniÈ reformu s nosnou my‰lienkou „pracovaÈ sa oplatí“. Dnes môÏeme povedaÈ, Ïe sa nám úvodn˘ reformn˘ rok 2004 podarilo zvládnuÈ. V ìal‰om období je nutné zameraÈ sa na skvalitnenie
poskytovan˘ch sluÏieb na‰im klientom k ich spokojnosti.
NajdôleÏitej‰ie je zmeniÈ myslenie ºudí.
Najväã‰ím hriechom b˘valého totalitného reÏimu je,
Ïe zdeformoval myslenie ºudí. Nauãil ich tomu, Ïe ‰tát sa
o nich postará. ZmeniÈ toto myslenie je neºahkou úlohou
pre na‰ich odborn˘ch poradcov, sprostredkovateºov
a sociálnych pracovníkov. Zmenu myslenia musí v‰ak
chcieÈ zvládnuÈ aj klient sám. Na‰a klientela je jedna
z najnároãnej‰ích, a preto aj poÏiadavky na odbornosÈ
na‰ich zamestnancov musia byÈ vysoké. Îiaº, stretávame
sa aj s prípadmi, keì zmeniÈ myslenie je potrebné takpovediac aj na „druhej strane stola“. âi uÏ je to neochota
podaÈ podrobné vysvetlenie, svojsk˘ v˘klad zákonov,
vystupovanie voãi klientovi z pozície úradníckej moci,
nerovnak˘ prístup ku klientom, alebo málo sociálneho
cítenia a empatie. V tejto oblasti stojí pred nami úloha
odhaºovaÈ tak˘chto „úradníkov“ a zjednávaÈ nápravu.
NajdôleÏitej‰ie je zniÏovaÈ byrokraciu
Aj napriek úspe‰nosti reforiem a ich jednoznaãnému
prínosu pre ºudí sa nemôÏem zbaviÈ dojmu, Ïe zbytoãne
veºa „papierujeme“. Mávam pocit, Ïe niekedy tak˘mto
spôsobom chceme odôvodniÈ potrebnosÈ a dôleÏitosÈ na‰ej
úradníckej existencie. Pre klientov sa potom na‰e poÏiadavky zdajú minimálne nad‰tandardné, ak nie zbytoãné.
Niekedy sa im vôbec neãudujem.
NajdôleÏitej‰ie je zlep‰ovaÈ komunikáciu
Väã‰ina nedorozumení a ch˘b, ktor˘ch sa dopú‰Èame na
rôznych úrovniach, vypl˘va z nedostatoãnej komunikácie.
Nie vÏdy sa presvedãíme, ãi pokyny alebo úlohy, ktor˘ch splnenie od druhej strany oãakávame, boli správne pochopené.
NajdôleÏitej‰ie je priblíÏiÈ sa k spravodlivosti
Nedá sa nedotknúÈ sociálnej oblasti. Najkomplikovanej‰ou sa mi zdá kompenzovanie sociálnych dôsledkov ZËP.
Dovolím si povedaÈ, Ïe je to najcitlivej‰ia oblasÈ na úrade,
pretoÏe dvaja ºudia s tou istou diagnózou vôbec nemusia
rovnako pociÈovaÈ svoj zdravotn˘ handicap. Ak k tomu
pristúpi subjektivita posudzujúceho, javí sa to ako ideálne
prostredie na vyrábanie pocitov nespravodlivosti a krívd.
ëakujem v‰etk˘m spolupracovníkom za spoluprácu
a prajem im do budúcna veºa zdravia, síl a úspechov. Ak
ste sa nad horeuveden˘m trochu zamysleli, potom t˘ch pár
riadkov malo v˘znam.
Ing. PETER LIBIAK,
riaditeº ÚPSVR Veºk˘ Krtí‰
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Aktívna politika trhu práce sa od februára minulého roka uberá
novou cestou a v nových podmienkach, daných najmä implementáciou zákona o službách zamestnanosti. Ústredie a úrady PSVR
začali po novom realizovať nástroje aktívnej politiky trhu práce,
a to prostredníctvom Národných projektov financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Väčšina nástrojov sa
stala obligatórnymi, pričom ich financovanie je podmienené aj
podmienkami ES. Zákon o službách zamestnanosti predurčil
okrem iného možnosť vyrovnávať regionálne rozdiely aj účinkom
vyššej výšky príspevku na podporu nových pracovných miest
najmä v oblastiach a regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti,
ako aj štruktúrovaním najviac znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie.

Ïe sa to nedá nauãiÈ. Poãty telefonátov zo
zaãiatku roku 2004 sa nedali spoãítaÈ.
Veºmi nás v‰etk˘ch te‰í, Ïe aj v roku 2005
vidíme na pracovn˘ch poradách tie isté
tváre. Poãiatoãné konfrontácie sa zmenili
na diskusie, podnety, samostatnú prácu.
Naìalej nav‰tevujeme úrady, stretávame
sa s kolegami, diskutujeme o problémoch.
Veºa na‰ich kolegov sú ãlenovia pracovn˘ch skupín pri tvorbe usmernení. Nav‰tevujeme regióny. Oslovujeme starostov,
zamestnávateºov, uchádzaãov, p˘tame sa
na ich názory, podnety a kon‰tatujeme

Aktívna politika trhu práce a ESF
v podmienkach úradov práce
mája 2004 sa Slovenská republika
|| Od
stala ãlensk˘m ‰tátom Európskej únie
a t˘m si zaãala plniÈ povinnosti plnohodnotného ãlena. âo to v‰ak úradom prinieslo?
Od zaãiatku v‰etci na‰i
zamestnanci pre‰li cestu
nároãnej, dôleÏitej a zodpovednej práce. Aj dnes
povaÏujem za veºmi dôleÏité pripomenúÈ zaãiatky,
keì sme sa prv˘krát
napojili na Európsky
sociálny fond. Otvoren˘
obzor, nové skúsenosti
priná‰ali so sebou mnoÏstvo prekáÏok. Spoãiatku
aj veºkú únavu a obavy, ãi
takú veºkú zodpovednosÈ
moÏno uniesÈ. Odbor metodiky aktívnej politiky trhu
práce a projektového riadenia
na ústredí PSVR, ako aj na jednotliv˘ch oddeleniach na úradoch
práce od februára 2004 svojím názvom
deklarovali úãasÈ na projektovom riadení.
V samotn˘ch zaãiatkoch mal tento odbor
na ústredí v spolupráci s ìal‰ími odbormi
na úseku sluÏieb zamestnanosti pred
sebou veºkú povinnosÈ implementovaÈ do
praxe Národné projekty – vypracovaÈ ich
a zároveÀ pripraviÈ ‰irokú ‰kálu metodick˘ch usmernení. V metodick˘ch usmerneniach sa objavili nové pojmy – manaÏér, ‰tátna pomoc, ESF, oprávnené v˘davky a projektové riadenie. Pred sebou sme
mali nároãnú prácu – v krátkom ãase
pochopiÈ súvislosti Nariadení ES a pripraviÈ sa na ich implementáciu do praxe.
Aktívna politika trhu práce v SR zaãala
aplikovaÈ pravidlá ESF a formy vyuÏitia
jeho prostriedkov zaãali podliehaÈ nov˘m
formám financovania a práce na Ústredí
a aj na úradoch PSVR. Zaãal sa neúprosn˘
boj s ãasom a nároãnou prácou. Odbor
MAPTP a PR na ústredí musel vo veºmi
krátkom ãase metodicky a koncepãne
usmerniÈ oddelenia aktívnej politiky trhu

práce na úradoch, aby informácie o ESF
a poskytovan˘ch príspevkoch boli ão najskôr prezentované verejnosti, obãanom,
uchádzaãom o zamestnanie. Nariadenia
ES tak v˘razne vstúpili do Ïivota a aj do
uplatÀovania nástrojov APTP v SR. VyuÏívanie prostriedkov z ESF sa dotklo takmer v‰etk˘ch zamestnancov úradov.
Veºa z nich má skúsenosti s uplatÀovaním aktívnej politiky, ale do systému
vstúpili aj noví zamestnanci. V priebehu
niekoºk˘ch mesiacov sme spoloãne
zvládli mnoÏstvo informácií, ão svedãí
o veºkom entuziazme a vzÈahu k práci
v‰etk˘ch, ktor˘ch sa t˘ka ESF. Te‰í nás, Ïe
kolegovia na oddeleniach metodiky
APTP a PR naìalej zotrvali pri takej
nároãnej a zodpovednej práci. Pamätám
si zaãiatky, keì veºa kolegov vo februári
2004 deklarovalo, Ïe to v nov˘ch podmienkach nezvládnu, Ïe je toho tak veºa,

ãoraz viac pozitívnu odozvu na prácu
úradov a zamestnancov. Chodby úradov
sa zmenili na „informaãné portály“. Prístupové haly úradov zaplnili publikácie a bulletiny o ESF. Národné projekty sa prezentujú aj na burzách
práce organizovan˘ch Ústredím.
Na t˘chto akciách dostala verejnosÈ tisíce propagaãn˘ch materiálov o ESF. Sprístupnili sa
informácie do rôznych kancelárií poradcov a konzultantov
na trhu práce. Vìaka NP
na‰li uplatnenie a prácu
tisícky uchádzaãov o zamestnanie. Zlep‰il sa klientsky
orientovan˘ prístup v prenose
informácií. Rukami zamestnancov úradov, participujúcich
na národn˘ch projektoch, ale aj
mimo nich, pre‰la v minulom roku
takmer miliarda korún. V súvislosti
so zaktivizovaním uchádzaãov o zamestnanie a zapojením do rôznych aktivít moÏno hovoriÈ o ãísle kontrahovania
za 2 miliardy za rok 2004.
Na záver chcem dodaÈ, Ïe zahraniãní
zamestnávatelia majú naìalej záujem
vytváraÈ na Slovensku pracovné miesta.
S delegáciami ãlensk˘ch aj neãlensk˘ch
‰tátov EÚ sme nav‰tívili niektoré úrady
PSVR, kde sa zaujímali o implementáciu
ESF u nás. Ústredie poskytuje údaje
zahraniãn˘m záujemcom o informácie,
hlavne v súvislosti s moÏn˘mi príspevkami na tvorbu pracovn˘ch miest. SnaÏia sa
získaÈ kontakty na územné úrady PSVR,
pretoÏe tam chcú získaÈ najlep‰í obraz
o moÏnostiach ponuky na trhu práce.
Pevne verím a Ïelám si, aby sme sa
naìalej stretávali na na‰ich poradách a aj
mimo nich a odovzdávali si navzájom
nové skúsenosti a podnety. Îelám vám
veºa úspechov vo va‰ej nároãnej práci.
Mgr. VIEROSLAVA RÁCHELOVÁ,
poverená riadením odboru
metodiky APTP a PR,
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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„Každé dieťa
bude mať rodinu...“
V minulom čísle sa veľa popísalo o významnej zmene v oblasti
vykonávania ústavnej starostlivosti detí, ktorá je premietnutá
v schválenom zákone o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej
kuratele. Opatrenia na zmenu uvedené v tejto právnej norme však
podľa nás nestačia.

Do tejto súÈaÏnej formy sa môÏu
prihlásiÈ detské domovy na základe
prihlá‰ky spolu s vyplnen˘m dotazníkom zaslanej do 15. augusta 2005
na adresu Ústredia práce sociálnych
vecí a rodiny (viì webovskú stránku
MPSVR SR).
Na odborné posúdenie splnenia
stanoven˘ch podmienok detsk˘mi
domovmi, ktoré sa budú uchádzaÈ
o získanie ocenenia, bola ministrom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
menovaná 13-ãlenná Komisia na odborné posúdenie splnenia stanoven˘ch podmienok detsk˘mi domovmi
a vypracovania návrhu nominovaného detského domova k udeleniu
ocenenia ministra práce, sociálnych
vecí a rodiny SR (ìalej len “Komisia”), ktorá kaÏdoroãne prehodnotí
a schváli stanovené podmienky
k udeleniu ocenenia, ako aj stanoven˘ systém kritérií a bodového hodnotenia detsk˘ch domovov.
Komisia vypracuje ministrovi
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
na základe v˘sledku monitoringu,
ktor˘ vykoná vo vybran˘ch najúspe‰nej‰ích detsk˘ch domovoch,
návrh na ocenenie vybraného detského domova. âlenmi Komisie sú
okrem zástupcov ‰tátnej správy
a samosprávy aj zástupcovia z mimovládnych organizácií, ktor˘ch
ãinnosÈ je orientovaná na ochranu
práv a záujmov detí. Cieºom ocenenia je zlep‰enie kvality Ïivota detí
v detskom domove a v profesionálnych rodinách.

záujme dosiahnutia kvalitatív|| Vnych
zmien v uvedenej oblasti je
popri novej právnej úprave potrebné
realizovaÈ aj opatrenia nelegislatívneho charakteru. Jedn˘m z nich je
záujem Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ale aj ìal‰ích
partnerov ãi aktérov, o podporu
skvalitÀovania ãinnosti a humanizácie podmienok v detsk˘ch domovoch od roku 2005 formou kaÏdoroãného ocenenia ministrom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR takého
detského domova, ktor˘ bude najlep‰ie spæÀaÈ stanovené podmienky
k udeleniu ocenenia.
Základn˘m v˘chodiskom k stanoveniu podmienok hodnotenia detsk˘ch domovov bude skutoãnosÈ, Ïe
detsk˘ domov je len doãasn˘m rie‰ením situácie dieÈaÈa, ktoré nemôÏe
vyrastaÈ v pôvodnej rodine, k˘m sa
nepodarí pôvodnú rodinu sanovaÈ,

prípadne, k˘m sa pre dieÈa nenájde
vhodná náhradná rodina. V prípade,
Ïe sanácia prirodzenej rodiny dieÈaÈa
nie je úspe‰ná a dieÈa nie je moÏné
vrátiÈ do jeho prirodzenej rodiny,
resp. nie je moÏné nájsÈ preÀ vhodnú
náhradnú rodinu, budú sa hodnotiÈ
v˘sledky aktivít zameran˘ch na rozvoj profesionálnych náhradn˘ch
rodín a vytváranie v detskom domove tak˘ch podmienok, ktoré sa ão
najviac pribliÏujú prirodzenému
rodinnému prostrediu.
Vzhºadom na vy‰‰ie uvedené,
kºúãov˘m meradlom hodnotenia
detsk˘ch domovov bude zhodnotenie ich aktívnej práce na sanácii prirodzeného rodinného prostredia
detí, spolupráce detského domova
s príslu‰n˘mi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a samosprávou,
ako aj úroveÀ kvality poskytovanej
starostlivosti a v˘chovy.

Vyhodnotenie sa uskutoãní na
konferencii do konca novembra
2005 za ‰irokej úãasti mnoÏstva
aktérov celého procesu. Minister
osobne nav‰tívi ocenen˘ detsk˘
domov.
Uvedená Komisia zároveÀ navrhne na nasledujúci rok moÏnosti roz‰írenia „Udelenia ocenenia“ na celú
oblasÈ náhradnej starostlivosti,
s moÏnosÈou zapojenia in˘ch subjektov.
Chcem veriÈ v zmenu sloganu
„Aby kaÏdé dieÈa malo rodinu” na
„KaÏdé dieÈa bude maÈ rodinu“ aj
bez nelegislatívnych opatrení, t.j.
bez rôznych súÈaÏí ãi reality ‰ou,
ale… e‰te sa nejak˘ ãas potrápime
a k zmene vyz˘vam v‰etk˘ch.

OĽGA REPTOVÁ,
poradkyňa ministra
a predsedkyňa Komisie
Foto: Archív ÚPSVR
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Zásady zamestnávania sa
na krátkodobé pracovné pomery,
sezónne práce a brigády
Je tu opäť leto a s ním spojené nielen dovolenky a prázdniny, ale
aj rôzne brigády a letné sezónne práce, ktoré vykonávajú najmä
študenti, ale aj iní potenciálni zamestnanci.
pomer, ktor˘ takto vzni|| Pracovn˘
ká, teda brigádnická ãinnosÈ, resp.
sezónne práce, sa realizujú v praxi
najmä formou:
 krátkodobého pracovného pomeru,
 na dohodu o vykonaní práce,
 na dohodu o brigádnickej práci
‰tudentov.
NIEKTORÉ ZÁKLADNÉ
DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV:
(na úãely zákonníka práce, ìalej len
ZP)
Zamestnávateº
Je právnická alebo fyzická osoba, ktorá
zamestnáva aspoÀ jednu fyzickú
osobu v pracovnoprávnom vzÈahu.
Zamestnanec
Je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzÈahoch (ak to ustanovuje
osobitn˘ predpis) aj v obdobn˘ch pracovn˘ch vzÈahoch vykonáva pre

zamestnávateºa závislú prácu podºa
jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu.
Ak je zamestnanec mlad‰í ako 18 rokov, ide o mladistvého zamestnanca.
Pracovnoprávny pomer
Pracovn˘ pomer sa zakladá písomnou
pracovnou zmluvou medzi zamestnancom a zamestnávateºom. Jedno
vyhotovenie pracovnej zmluvy je
zamestnávateº povinn˘ vydaÈ zamestnancovi.
PRACOVNÁ ZMLUVA
MUSÍ OBSAHOVAŤ:
 druh práce, na ktorú sa zamestnanec prijíma, a jej struãná charakteristika;
 miesto v˘konu práce (obec, adresa,
organizaãná ãasÈ alebo inak urãené
miesto a pod.);
 deÀ nástupu do práce;
 mzdové podmienky, ak nie sú
dohodnuté v kolektívnej zmluve;

 v˘platn˘ termín, pracovn˘ ãas,

v˘meru dovolenky a dæÏku v˘povednej doby.
Ak písomná pracovná zmluva
neobsahuje uvedené podmienky
stanovené v § 43 ZP, je zamestnávateº
povinn˘ najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru
vyhotoviÈ zamestnancovi písomné
oznámenie obsahujúce tieto podmienky.
Ak sa má pracovn˘ pomer skonãiÈ
pred uplynutím jedného mesiaca od
nástupu do zamestnania, musí zamestnávateº zamestnancovi vydaÈ písomné
oznámenie o prijatí do zamestnania
najneskôr do skonãenia pracovného
pomeru.
V pracovnej zmluve moÏno dohodnúÈ aj skú‰obnú dobu, ktorá je v‰ak
najviac 3 mesiace a nemoÏno ju predlÏovaÈ.
VZNIK PRACOVNÉHO POMERU
Pracovn˘ pomer vzniká odo dÀa, ktor˘
bol dohodnut˘ v pracovnej zmluve.
Zamestnávateº je povinn˘ e‰te pred
zaãatím v˘konu ãinností zamestnanca
prihlásiÈ do registra Sociálnej poisÈov-
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ne v zmysle zákona NR SR ã. 82/2005
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektor˘ch zákonov. V opaãnom prípade ide o nelegálne zamestnávanie.
PRACOVNÝ ČAS
Je ãasov˘ úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateºovi,
vykonáva prácu a plní pracovné
povinnosti podºa pracovnej zmluvy.
T˘Ïdenn˘ pracovn˘ ãas zamestnanca
je najviac 40 hodín.
PRACOVNÝ POMER
NA KRATŠÍ PRACOVNÝ ČAS
(§ 49 ZP)

nom pomere by bol pre zamestnávateºa neúãeln˘ alebo nehospodárny.
S mladistv˘mi zamestnancami
moÏno tieto dohody uzatváraÈ, len ak
sa t˘mto neohrozí ich zdrav˘ v˘voj,
bezpeãnosÈ, mravnosÈ alebo ide o prípravu na povolanie.
Spory z t˘chto dohôd sa prejednávajú rovnako ako spory z pracovného
pomeru.
DOHODA
O VYKONANÍ PRÁCE
Zamestnávateº ju môÏe uzatvoriÈ
s fyzickou osobou, ak predpokladan˘
rozsah prác (pracovnej úlohy), na
ktor˘ sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 300 hodín v kalendárnom roku.

 Zamestnávateº môÏe so zamestnan-

com v pracovnej zmluve dohodnúÈ
krat‰í pracovn˘ ãas, neÏ je ustanoven˘ t˘Ïdenn˘ pracovn˘ ãas,
dohodnúÈ zmenu ustanoveného
t˘Ïdenného pracovného ãasu na
krat‰í t˘Ïdenn˘ pracovn˘ ãas
a opaãne.
 Krat‰í pracovn˘ ãas nemusí byÈ
rozvrhnut˘ na v‰etky pracovné dni.
v
pracovnom
 Zamestnancovi
pomere na krat‰í pracovn˘ ãas patrí
mzda zodpovedajúca dohodnutému krat‰iemu pracovnému ãasu.
 Zamestnanec v pracovnom pomere
na krat‰í pracovn˘ ãas sa nesmie
zv˘hodniÈ alebo obmedziÈ v porovnaní so zamestnancom zamestnan˘m na ustanoven˘ t˘Ïdenn˘ pracovn˘ ãas.
Pracovn˘ pomer na krat‰í pracovn˘
ãas, v ktorom je rozsah pracovného
ãasu menej ako 20 hodín t˘Ïdenne,
môÏe zamestnávateº alebo zamestnanec skonãiÈ v˘poveìou z akéhokoºvek
dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
Zamestnávateº môÏe dohodnúÈ niekoºko pracovn˘ch pomerov s t˘m
ist˘m zamestnancom len na ãinnosti
spoãívajúce v prácach iného druhu.
Práva a povinnosti z t˘chto pracovn˘ch pomerov sa posudzujú samostatne.
DOHODY O PRÁCACH
VYKONÁVANÝCH MIMO
PRACOVNÉHO POMERU
Zamestnávateº môÏe na plnenie svojich úloh alebo na zabezpeãenie svojich potrieb v˘nimoãne uzatváraÈ
s fyzick˘mi osobami dohody o prácach
vykonávan˘ch mimo pracovného
pomeru:
 dohoda o vykonaní práce § 226

ZP;
 dohoda o brigádnickej práci ‰tu-

dentov § 227 ZP,
ak ide o prácu, ktorá je vymedzená
v˘sledkom a ktorej v˘kon v pracov-

Dohoda o vykonaní prác sa uzatvára najneskôr deÀ pred dÀom zaãatia v˘konu práce písomne, inak je
neplatná, a musí obsahovaÈ:
 vymedzenú pracovnú úlohu;
 dohodnutú odmenu za jej vykonanie;
 dobu, v ktorej sa má pracovná úloha
vykonaÈ;
 predpokladan˘ rozsah prác, ak to
priamo nevypl˘va z pracovnej
úlohy.
Pracovná úloha sa musí vykonaÈ
v dohodnutej dobe, inak môÏe zamestnávateº od dohody odstúpiÈ. Zamestnanec môÏe od dohody odstúpiÈ, ak
nemôÏe pracovnú úlohu vykonaÈ
preto, lebo mu zamestnávateº nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky.
Zamestnávateº v takomto prípade je
povinn˘ nahradiÈ ‰kodu, ktorá t˘mto
vznikla zamestnancovi.
Odmena za vykonanie pracovnej
úlohy je splatná po dokonãení a odovzdaní práce. Po vzájomnej dohode
môÏe byÈ ãasÈ odmeny vyplatená skôr,
napr. formou zálohy za ãiastkové splnenie ãasti pracovnej úlohy a pod.
Zamestnávateº môÏe za nekvalitné splnenie pracovnej úlohy po prerokovaní
so zamestnancom primerane zníÏiÈ
odmenu oproti pôvodne dohodnut˘m
podmienkam.
V § 224 ZP sú podrobne ustanovené práva a povinnosti zamestnancov
a zamestnávateºov v súvislosti s dohodou o vykonaní práce. Schválením
zákona NR SR ã. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov sa doplnila nová povinnosÈ
pre zamestnávateºov, a to viesÈ evidenciu uzatvoren˘ch dohôd o prácach vykonávan˘ch mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené, a viesÈ evidenciu pracovného
ãasu zamestnancov, ktorí vykonávajú
prácu na základe dohody o brigádnickej práci ‰tudentov.

ëal‰ou novou povinnosÈou zamestnávateºa podºa citovaného zákona
o nelegálnej práci je, Ïe zamestnávateº, ktor˘ uzatvoril so zamestnancom
uveden˘m v § 4 ods. 2 zákona 5/2004
Z. z. pracovnoprávny vzÈah pred
1. aprílom 2005 a tento naìalej trvá,
bol povinn˘ prihlásiÈ tohto zamestnanca do registra poistencov a sporiteºov starobného dôchodkového sporenia najneskôr do 31. mája 2005.
DOHODA O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI
ŠTUDENTOV
Takúto dohodu môÏe zamestnávateº
uzavrieÈ s fyzickou osobou, ktorá má
‰tatút ‰tudenta, aj keì predpokladan˘
rozsah nepresahuje 100 hod. v kalendárnom roku.
Na základe dohody o brigádnickej
práci ‰tudentov nemoÏno vykonávaÈ
prácu v rozsahu prekraãujúcom v priemere polovicu urãeného t˘Ïdenného
pracovného ãasu. Do tohto rozsahu sa
nezapoãítava ãas pracovnej pohotovosti, za ktorú zamestnancovi nepatrí
odmena, a pracovná pohotovosÈ doma.
Dohoda musí byÈ uzatvorená
písomne, inak je neplatná, a musí
obsahovaÈ:
 dohodnutú prácu;
 dohodnutú odmenu za vykonanú
dohodnutú prácu;
 dohodnut˘ rozsah pracovného
ãasu;
 dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.
Dohoda sa uzatvára na urãitú dobu,
prípadne na neurãit˘ ãas. V dohode
moÏno dohodnúÈ aj spôsob jej zru‰enia. Ak z dohody nevypl˘va spôsob jej
zru‰enia, moÏno ju zru‰iÈ dohodou
úãastníkov k dohodnutému dÀu, alebo
jednostranne len v˘poveìou bez uvedenia dôvodu s 15-dÀovou v˘povednou dobou, ktorá sa zaãína dÀom,
v ktorom bola písomná v˘poveì doruãená.
Neoddeliteºnou súãasÈou dohody
je potvrdenie ‰tatútu ‰tudenta.
Vo v‰eobecnosti platí jedna zo
zásad – kaÏd˘ zamestnávateº je povinn˘ e‰te pred vznikom pracovného
pomeru alebo zaãatia v˘konu akejkoºvek závislej práce prihlásiÈ potenciálneho zamestnanca do registra poistencov Sociálnej poisÈovne v zmysle
zákona NR SR ã. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov. V opaãnom prípade ide
o nelegálnu prácu.

Ing. PETER HORŇÁK
odbor kontroly, Ústredie PSVR
Foto: Archív ÚPSVR
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Od mája tohto roku realizuje rezort práce aktualizovaný projekt na
podporu odstraňovania následkov kalamitnej situácie v oblasti
Vysokých Tatier. Desiatky a stovky nezamestnaných na základe
neho vykonávajú aktivačnú činnosť na postihnutom území nielen
v roku 2005, ale zapoja sa do prác na obnove aj v roku 2006.
O projekte sme sa porozprávali
s jeho koordinátorom RSDr. JÁNOM
PAVLOVâINOM z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Poprade.
■ Ako vznikol projekt pomoci Tatrám a na ktoré zákony nadväzuje?
– Ministerstvo práce a Ústredie
PSVR zareagovali veºmi r˘chlo na
situáciu, ktorá vznikla následkom
veternej smr‰te v na‰ich veºhorách

Plese. V Smokovcoch to boli práce
okolo areálu domu sluÏieb, zdravotného strediska, detskej ozdravovne,
klubu dôchodcov, základnej ‰koly
a materskej ‰koly. V rámci uvedeného
projektu sa odpracovalo vy‰e 25-tisíc
brigádnick˘ch hodín.

s mestom Poprad a obcami bolo na
odstraÀovanie kalamity v roku 2005
zaraden˘ch 200 uchádzaãov o zamestnanie z mesta Poprad a obcí
Jánovce, Gánovce, Spi‰sk˘ ·tiavnik
a Vydrník. Obce ·trba, Batizovce
a Gerlachov sa podieºajú na odstraÀovaní kalamity v miestnych urbariátoch.
Od 1. mája do 30. júna 2005 bolo
odpracovan˘ch 42 000 brigádnick˘ch hodín s predpokladanou hodnotou 1,4 mil. Sk.

■ Ústredie práce aj na základe
týchto hodnotení nezostalo iba
pri tom prvom projekte.

■ O aké práce ide v tomto období
a ako býva prerozdelený pracovný čas?

Nezamestnaní
naďalej pomáhajú
vo Vysokých Tatrách
v roku 2004, a vypracovali Projekt
na podporu vykonávania a organizovania aktivaãnej ãinnosti pri
odstraÀovaní následkov kalamity vo
Vysok˘ch Tatrách. Je prepojen˘ na
Národn˘ projekt V – Aktivácia nezamestnan˘ch a nezamestnan˘ch
s nízkou motiváciou odkázan˘ch na
dávku v hmotnej núdzi a na zákon
o sluÏbách zamestnanosti. Vychádzal z poÏiadaviek okresného krízového ‰tábu, Mesta Vysoké Tatry,
podtatransk˘ch obcí a takisto ·tátnych lesov TANAP-u.
■ V akých podmienkach pracovali
nezamestnaní? Ako bol hodnotený tento prvý projekt a koľko
nezamestnaných sa na ňom
zúčastnilo?
– Odvedenú prácu veºmi kladne
ohodnotilo vedenie Mesta Vysoké
Tatry, ·tátnych lesov TANAP, ako aj
Verejnoprospe‰n˘ch sluÏieb. V období od decembra 2004 do konca januára 2005 bolo zapojen˘ch 170 uchádzaãov o zamestnanie z miest Poprad, Svit a obcí Batizovce, Gerlachov,
Luãivná a ·trba. Práce prebiehali vo
veºmi nároãn˘ch prírodn˘ch podmienkach (nárazov˘ vietor, sneh,
neschodné chodníky a cesty). Boli
zamerané hlavne na odstraÀovanie
kalamitného dreva v celej oblasti Tatranskej Lomnice, ãistenie chodníkov
od kalamitného dreva na ·trbskom

– Áno, uÏ v januári 2005 sa uskutoãnilo stretnutie zástupcov Ústredia PSVR, zástupcov Úradu PSVR
Poprad so zástupcami Mesta Vysoké
Tatry a ·tátnych lesov TANAP-u, na
ktorom bola prerokovaná ìal‰ia
pomoc pri odstraÀovaní kalamity vo
Vysok˘ch Tatrách nielen na tento
rok, ale aj na rok 2006. Pri zohºadnení poÏiadaviek v‰etk˘ch zainteresovan˘ch bol vypracovan˘ Projekt
na podporu odstraÀovania následkov kalamitnej situácie v oblasti
Vysok˘ch Tatier na roky 2005
a 2006. Bude pokraãovaÈ vo dvoch
etapách: I. etapa – od januára do
októbra 2005, s poãtom zaraden˘ch
UoZ (uchádzaãov o zamestnanie)
200 a II. etapa – od mája do konca
októbra 2006, s poãtom 80 zaraden˘ch UoZ.
■ V akej výške sú na projekt určené finančné prostriedky?
– Na realizáciu projektu sú urãené
finanãné prostriedky v sume vy‰e
2, 419 340 mil. Sk, ktoré sú ãerpané
na nákup ochrann˘ch pomôcok,
dopravu, poistenie, obãerstvenie
a mzdu koordinátorov.
■ Koľko hodín bolo odpracovaných v etape od mája tohto roku
a z ktorých obcí boli zaradení
nezamestnaní?
– Po dohode Úradu PSVR v Poprade

– V Tatranskej Lomnici boli realizované práce pri vyãistení areálu
Tatry Teplo, s. r. o., pri spracovaní
a ‰tiepkovaní dreva, ãistení futbalového ihriska, vyãistení doãasnej
skládky a kolbi‰Èa, vyrovnávaní
plôch a zasievaní trávy, ãistenie
chodníka Tatranská Lomnica – Tatranské Matliare. V Starom Smokovci to bolo kompletné upravenie areálu materskej ‰kôlky, ãistenie chodníka Horn˘ Smokovec – Nová Polianka, spracovanie drevnej hmoty,
úprava terénu pri areáli Domu sluÏieb a vyãistenie areálu pri studniãke
v Starom Smokovci. ·tátnym Lesom
TANAP-u denne pomáha 10 ºudí
pri obnove turistick˘ch chodníkov
z Hrebienka na Rainerovu chatu,
z Tatranskej Lesnej (Karpatia) na
Hrebienok, ako aj pri ãistení Studeného potoka.
Aktivaãnú ãinnosÈ vykonávajú
v skupinách v rámci krátkych
a dlh˘ch t˘ÏdÀov, ãím sa zabezpeãí
ich kaÏdodenná úãasÈ – v jednom
t˘Ïdni 2 pracovné dni po 6 hodín
a v druhom t˘Ïdni 3 pracovné dni
po 6 hodín, v priemere budú vykonávaÈ aktivaãnú ãinnosÈ 15 hodín
t˘Ïdenne. Uveden˘ spôsob vykonávania aktivaãnej ãinnosti sa osvedãil
v prechádzajúcom období.
PhDr. ĽUBICA SLAMEČKOVÁ
Ústredie PSVR
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PILČÍKOV
BUDÚ ŠKOLIŤ
Vzhºadom na moÏn˘ zv˘‰en˘ záujem
o profesiu pilãíka je potrebné zabezpeãiÈ
vzdelávanie a prípravu pre trh práce 30
UoZ v uvedenej profesii k ich následnej
uplatniteºnosti sa na trhu práce. Na
vzdelávanie a prípravu pre trh práce sa
UoZ zaradia v zmysle Národného projektu ã. III – Projekt vzdelávania nezamestnan˘ch pre trh práce. Po úspe‰nom
absolvovaní vzdelávania a prípravy pre
trh práce je moÏné t˘mto UoZ, v prípade
ich záujmu, poskytnúÈ príspevok podºa
§ 49 zákona o sluÏbách zamestnanosti
v rámci realizácie Národného projektu
ã. I – Podpora zamestnávania nezamestnan˘ch s dôrazom na dlhodobo nezamestnan˘ch a znev˘hodnené skupiny na
trhu práce.

Projekt rezortu práce
na obnovu Vysokých Tatier
KTO MÔŽE BYŤ
ZARADENÝ?
Na aktivaãné práce v postihnut˘ch
oblastiach môÏu byÈ zaradení evidovaní
uchádzaãi o zamestnanie. Úrad PSVR
s nimi uzatvorí dohodu o zaradení UoZ
na vykonávanie men‰ích obecn˘ch sluÏieb. V dohode vy‰pecifikuje: miesto
v˘konu, druh a dobu men‰ích obecn˘ch
sluÏieb formou aktivaãnej ãinnosti.
Vzhºadom na to, Ïe miesto v˘konu
aktivaãn˘ch prác bude mimo trvalého
bydliska, je v dohode potrebné uviesÈ aj
súhlas uchádzaãa o zamestnanie.
Uchádzaã o zamestnanie, ako osoba
v hmotnej núdzi, má nárok na aktivaãn˘ príspevok v zmysle § 12 zákona
ã. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích predpisov.

PRÍSPEVKY
 Obciam

V snahe poskytnúÈ ão najkomplexnej‰iu a plynulú pomoc pri odstraÀovaní následkov kalamity sa prostredníctvom projektu poskytne obciam príspevok na zakúpenie pracovného odevu,
pracovnej obuvi, ochrann˘ch pracovn˘ch prostriedkov, mzdu a odvody platené zamestnávateºom pre koordinátorov a poistenie UoZ aj koordinátorov.
Spolupracujúce obce zabezpeãia koordinátorov aktivaãnej ãinnosti, ãím
pomôÏu zefektívniÈ pomoc a organizáciu verejnoprospe‰n˘ch prác.
V roku 2005 bude poskytnut˘ prís-

pevok pre 30 UoZ pre obce ·trba, Batizovce, Gerlachov.
Úrad PSVR poskytne obci príspevok
na základe dohody medzi obcou a úradom PSVR:
 500 Sk na zakúpenie pracovného
odevu na 1 UoZ/koordinátora,
 350 Sk na zakúpenie pracovnej obuvi
na 1 UoZ/koordinátora,
 500 Sk na zakúpenie maximálne
10 párov rukavíc na 1 UoZ/koordinátora,
 98 Sk na úrazové poistenie na
1 UoZ/koordinátora.
 Poskytnutie finanãn˘ch prostriedkov

Mestu Vysoké Tatry
Úrad PSVR poskytne Mestu Vysoké
Tatry príspevok na obãerstvenie UoZ a koordinátorov v maximálnej v˘‰ke 30 Sk na
1 osobu a deÀ, v ktorom aktivaãnú ãinnosÈ vykonával, a to formou refundácie
po predloÏení dokladov.
Úrad PSVR poskytne Mestu Vysoké
Tatry príspevok na prepravné náklady
UoZ a koordinátorov v maximálnej v˘‰ke
4 800 Sk na osobu/projekt, a to formou
refundácie po predloÏení dokladov.
Úrad PSVR poskytne Mestu Vysoké
Tatry príspevok na ‰kolenie bezpeãnosti
a ochrany zdravia pri práci UoZ a koordinátorov v celkovej v˘‰ke 5 000 Sk na projekt, a to formou refundácie po predloÏení dokladov.
Podmienky spolupráce úãastníkov
projektu so ·tátnymi lesmi TANAP-u
dohodne na základe poÏiadaviek Úrad
PSVR Poprad.

Úrad PSVR poskytne obci príspevok na
mzdu zamestnancov, ktorí budú organizovaÈ aktivaãnú ãinnosÈ UoZ, v maximálnej
v˘‰ke 10 000 Sk na mzdu zamestnanca
a 3 520 Sk na odvody platené zamestnávateºom, a to formou refundácie po predloÏení dokladov.

ÚČTOVANIE
 Úrad PSVR poskytne Ïiadateºovi zálohu

najviac vo v˘‰ke 80 % z celkovej v˘‰ky
príspevku na 1 UoZ.
 Úrad PSVR po zúãtovaní poskytnutého
príspevku do 30 kalendárnych dní odo
dÀa predloÏenia vyúãtovania doplatí
Ïiadateºovi príspevok maximálne vo
v˘‰ke zostávajúcich 20 % z celkovej
v˘‰ky príspevku na 1 UoZ.
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Vyúãtovanie finanãn˘ch prostriedkov
na zakúpenie pracovného odevu, pracovnej obuvi, ochrann˘ch prostriedkov
a úrazového poistenia:
 Obec je povinná predloÏiÈ vyúãtovanie alebo ÏiadosÈ o refundáciu príspevku najneskôr do 15 kalendárnych dní
odo dÀa poskytnutia príspevku na vykonávanie a organizovanie aktivaãnej ãinnosti. Predkladá 1 originál a 2 kópie
dokladov o zakúpení pracovného odevu,
pracovnej obuvi, ochrann˘ch pracovn˘ch prostriedkov a o uhradení úrazového poistenia pre uchádzaãov o zamestnanie a koordinátorov.
 Úrad PSVR zúãtuje poskytnutie príspevku do 30 kalendárnych dní odo dÀa
predloÏenia vyúãtovania príspevku Ïiadateºom.
 Obec je povinná nezúãtované finanãné prostriedky vrátiÈ do 5 kalendárnych dní odo dÀa zúãtovania úradu
PSVR.
 Obec predkladá na refundáciu nákladov na mzdu zamestnancov 1 originál
a 2 kópie dokladov o uhradení mzdy
a poistn˘ch odvodov za zamestnancov.
Obec predkladá k refundácii mzdov˘ch
nákladov potvrden˘ operatívny mzdov˘
list zamestnanca, ktor˘ organizuje aktivaãnú ãinnosÈ UoZ, kópie potvrden˘ch
mesaãn˘ch v˘kazov do sociálnej poisÈovne, zdravotnej poisÈovne za zamestnávateºa, 1 originál a 2 kópie v˘pisu
bankového úãtu príjemcu alebo 1 originál a 2 kópie potvrdenie banky o uskutoãnení príslu‰nej platby.
V prípade, ak subjekt, ktor˘ organizuje aktivaãnú ãinnosÈ, nemá moÏnosÈ
predloÏiÈ na posúdenie oprávnenosti
v˘davkov operatívny mzdov˘ list, predkladá kon‰truktívny mzdov˘ list, resp.
v˘platnú pásku alebo doklad, na základe
ktorého je moÏná identifikácia vyplatenej mzdy a odvodov platen˘ch zamestnávateºom. Uvedené doklady musia byÈ
potvrdené ‰tatutárnym zástupcom obce.

Úrad PSVR refunduje obci oprávnené
náklady na mzdu a poistné odvody platené zamestnávateºom do 30 kalendárnych
dní odo dÀa predloÏenia dokladov.

REFUNDÁCIA NÁKLADOV
MESTU VYSOKÉ TATRY
Mesto Vysoké Tatry predkladá doklady na
refundáciu najneskôr do 10 kalendárnych
dní po ukonãení mesiaca, keì mu v˘davky vznikli (na refundáciu prepravn˘ch
nákladov, zmluvu o preprave UoZ a 1 originál a 2 kópie dokladov o uhradení prepravn˘ch nákladov; na refundáciu nákladov v súvislosti so zabezpeãením ‰kolenia bezpeãnosti a ochrany zdravia pri
práci, zmluvu o poskytnutí ‰kolenia
BOZP a prezenãnú listinu zúãastnen˘ch
UoZ a 1 originál a 2 kópie dokladov
o uhradení nákladov; na refundáciu
nákladov na obãerstvenie uchádzaãov
o zamestnanie a koordinátorov 1 originál
a 2 kópie dokladov o uhradení nákladov).
Úrad PSVR refunduje Mestu Vysoké
Tatry oprávnené náklady do 30 kalendárnych dní odo dÀa predloÏenia dokladov.







FINANČNÉ ZDROJE PROJEKTU
A NÁKLADY
Projekt bude financovan˘ z prostriedkov
‰tátneho rozpoãtu v SR. Pri stanovení
nákladov na jednotlivé príspevky v rámci
realizácie projektu sa vychádzalo z nasledovn˘ch údajov:
 Náklady na pracovné o‰atenie sú prepoãítané na 1 úãastníka projektu.
 Náklady na dopravu vychádzajú
z prepravy UoZ z obcí, zaraden˘ch do
aktivaãnej ãinnosti v Meste Vysoké



Tatry a ·tátnych lesoch TANAP-u:
Jánovce – 20 UoZ, Gánovce – 20
UoZ, Poprad – 90 UoZ, Spi‰sk˘
·tiavnik – 20 UoZ, Vydrník – 20 UoZ
po dobu 20 pracovn˘ch dní poãas
6 kalendárnych mesiacov. Trasy
autobusov predstavujú dovedna
2 x 160 km/deÀ.
Náklady na obãerstvenie
Náklady na obãerstvenie vychádzajú
z poãtu dní vykonávania aktivaãnej
ãinnosti UoZ a z poãtu zúãastnen˘ch
UoZ v príslu‰nom dni.
Náklady na ‰kolenie bezpeãnosti
a ochrany zdravia pri práci
Pri v˘‰ke príspevku na ‰kolenie bezpeãnosti a ochrany zdravia pri práci
úãastníkov projektu sa vychádza
z poãtu a dæÏky trvania ‰kolenia.
·kolenie sa bude realizovaÈ pre 10
skupín úãastníkov projektu s dæÏkou
trvania 1 hodinu.
Náklady na poistenie
Pri v˘‰ke príspevku na úrazové poistenie úãastníkov projektu sa vychádza z poãtu uchádzaãov o zamestnanie a koordinátorov aktivaãnej
ãinnosti a zo stanovenej v˘‰ky poistenia 98 Sk na osobu.
Náklady na mzdu a poistné odvody
platené zamestnávateºom
Náklady na mzdu a poistné odvody
platené zamestnávateºom vychádzajú zo stanoveného poãtu koordinátorov a z poãtu mesiacov organizovania aktivaãnej ãinnosti UoZ.
Spracované z materiálov Ústredia PSVR
PhDr. Ľubica Slamečková

Foto: Archív ÚPSVR

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU:
Máj 2005 – október 2005
– predkladanie žiadostí o príspevok a poskytovanie príspevku.
Máj 2005 – december 2005
– zúčtovanie príspevku, refundácia príspevku.
Máj 2006 – október 2006
– predkladanie žiadostí o príspevok a poskytovanie príspevku.
Máj 2006 – december 2006
– zúčtovanie príspevku, refundácia príspevku.
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Sieť EURES Slovensko pri
odbore sprostredkovateľských
služieb na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny pripravila
v spolupráci s Úradom práce
v Košiciach v dňoch 22. – 23.
júna už v poradí tretiu medzinárodnú burzu práce. Tentoraz sa
konala v Košiciach.
kaÏdá medzinárodná burza
|| Ako
práce, aj táto bola zameraná na
ponuku voºn˘ch pracovn˘ch miest
v krajinách Európskej únie pre obãanov SR. Okrem ponuky pracovn˘ch
príleÏitostí mali náv‰tevníci burzy
moÏnosÈ vypoãuÈ si prezentácie
niektor˘ch firiem a získaÈ nové
informácie o Ïivotn˘ch a pracovn˘ch podmienkach v krajinách EU.

III. medzinárodná burza
Nakoºko predchádzajúce burzy
práce organizované sieÈou EURES
mali veºmi dobr˘ ohlas medzi
zamestnávateºmi, aj tentoraz sa ich
na burzu prihlásilo pomerne veºa.
Nech˘bali zamestnávatelia z Veºkej
Británie, Írska, Slovinska, âeskej
republiky. Po prv˘krát sa medzinárodnej burzy práce zúãastnili aj slovenskí zamestnávatelia, a to Molex
Slovakia, a.s., Kechnec, Slovenská
republika a U.S. Steel Ko‰ice, s.r.o.,
Slovenská republika.
Kto si spomedzi zamestnávateºov
nevybral, mal príleÏitosÈ získaÈ
informácie v stánku EURES o moÏnostiach zamestnaÈ sa v krajinách
EU, ako aj prezrieÈ si databázu
voºn˘ch pracovn˘ch príleÏitostí na

Medzinárodné burzy práce v kocke
Burzy práce sú osvedčeným nástrojom na rýchle uplatnenie sa na trhu práce, či už v domácom,
alebo zahraničnom. Vychádzajúc z tejto skutočnosti, a najmä napojením sa na európsku sieť služieb zamestnanosti EURES po vstupe do Európskej únie v máji 2004, začalo Ústredie práce, jeho
odbor sprostredkovateľských služieb a oddelenie EURES organizovať medzinárodné burzy práce.
podujatia tohto typu je moÏnosÈ bezprost|| PrednosÈou
redného kontaktu kaÏdého záujemcu o zamestnanie

2004, nasledovala v Nitre v marci a tretia v Ko‰iciach v júni
2005. Okrem uveden˘ch akcií organizujú aj úrady práce
burzy men‰ieho rozsahu zamerané na svoj región, prípadne na prihraniãnú oblasÈ v susediacej krajine. V júni organizovalo Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede medzinárodnú burzu práce, na ktorej sa zúãastnili zamestnávatelia z regiónu Dunajskej Stredy a Maìarska. Väã‰ina zamestnávateºov vyjadruje nad organizovaním
tak˘chto akcií spokojnosÈ nielen preto, Ïe obsadia voºné
pracovné miesta, ale s t˘m, Ïe si vytvárajú vlastné databázy ºudí vhodn˘ch pre ich organizáciu v budúcnosti. Podºa
Jeznej Slovensko robí medzinárodné burzy práce EURES

s potenciálnym zamestnávateºom, ktor˘ ho môÏe presne
informovaÈ o svojich nárokoch a podmienkach súvisiacich
s ponúkan˘m miestom. Pre záujemcu, ktor˘m môÏe byÈ
nezamestnan˘ aj zamestnan˘ obãan, je veºkou v˘hodou
moÏnosÈ uzavretia dohody o pracovnom pomere, ktorej
spravidla predchádza na mieste uskutoãnen˘ v˘berov˘
pohovor.
SieÈ EURES a Ústredie PSVR vyberajú miesto konania medzinárodn˘ch búrz s ohºadom na mieru nezamestnanosti
v danom regióne. Prvá sa konala v Poprade v novembri

||
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stránke eures.sk. MnoÏstvo letákov,
informaãn˘ch broÏúr, ale tieÏ samotné prezentácie Ïivotn˘ch a pracovn˘ch podmienok v krajinách EU
poskytli náv‰tevníkom mnoho informácií a ‰irok˘ prehºad. Nech˘bal
ani stánok Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, kde mali
náv‰tevníci moÏnosÈ získaÈ informácie o jednotliv˘ch národn˘ch projektoch.
Celkovo III. medzinárodnú
burzu práce nav‰tívilo 3 659
náv‰tevníkov a zároveÀ uchádzaãov o prácu v zahraniãí. V rámci
burzy 3 086 ºudí oslovilo zamestnávateºov alebo sa priamo zúãastnilo
pohovorov. 353 uchádzaãov získalo
pracovn˘ prísºub a v blízkej dobe
vycestujú pracovaÈ do niektorej
z krajiny EU.

práce v Košiciach
Aj táto burza potvrdila, Ïe moÏnosÈ zamestnaÈ sa v niektorej z krajín EU nie je stratená, dôleÏité je ale
ovládaÈ cudzí jazyk a nezabúdaÈ na
to, Ïe nikdy nie je neskoro zaãaÈ sa
ho uãiÈ.
Pre Ko‰ice to bola veºká skúsenosÈ, príleÏitosÈ predstaviÈ sa
zamestnávateºom z EU, a zároveÀ
‰anca pre ºudí z v˘chodu Slovenska
uplatniÈ sa v zahraniãí.

MARTINA ADAMOVÁ,
EURES asistent,
ÚPSVR Košice
Foto: Archív ÚPSVR

II. MEDZINÁRODNÁ BURZA PRÁCE (EURES)

I. MEDZINÁRODNÁ BURZA PRÁCE (EURES)
POPRAD 10. – 11. november 2004

počet zamestnávateľov
počet návštevníkov/uchádzačov
počet ponúknutých pracovných miest
počet pracovných pozícií

NITRA 16. – 17. marec 2005

12
1386
400
150

28
5250
1428
749

MEDZINÁRODNÁ BURZA PRÁCE
(ÚRAD PRÁCE SOC.VECÍ A RODINY V DS)

III. MEDZINÁRODNÁ BURZA PRÁCE (EURES)
KOŠICE 22. – 23. jún 2005

počet zamestnávateľov
počet návštevníkov/uchádzačov
počet ponúknutých pracovných miest
počet pracovných pozícií

počet zamestnávateľov
počet návštevníkov/uchádzačov
počet ponúknutých pracovných miest
počet pracovných pozícií

DUNAJSKÁ STREDA 10. jún 2005

24
3659
3200
353

ako jediné z okolit˘ch nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov EÚ. Záujem
o ne je stále väã‰í, pretoÏe ponúkajú prácu nielen evidovan˘m nezamestnan˘m, ale kaÏdému, kto si hºadá miesto, ãi
uvaÏuje o zmene zamestnania. Potvrdzuje to fakt, Ïe k˘m
na I. burze práce EURES v Poprade sa vlani v novembri
zúãastnilo celkovo 1 500 klientov, na druhú burzu do Nitry

počet zamestnávateľov
počet návštevníkov/uchádzačov
počet ponúknutých pracovných miest
počet pracovných pozícií

21
2940
744
369

ich v marci pri‰lo okolo 6 000 a v Ko‰iciach vy‰e 3 000
uchádzaãov o zamestnanie.
PhDr ĽUBICA SLAMEČKOVÁ,
Mgr. BRANISLAV KARVAŠ
Odbor informačný a mediálny ÚPSVaR
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Cestujú Slováci
za prácou do Európy?
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaznamenali odo dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie výrazný záujem klientov o prácu v krajinách EÚ. Nástroj, ktorý od 1. 5. 2004 úrady
práce k tejto agende využívajú, je sieť EURES, ktorá je organizovaná vo všetkých členských krajinách EÚ/EHP. Mesačne vybavia
slovenskí EURES poradcovia a asistenti cez 12 000 klientov, ktorým poskytujú informácie o pracovných ponukách, poradenské
a informačné služby o živote a práci v únii, ako aj informácie o jednotlivých trhoch práce.
záujem Slovákov o prácu
|| Vysok˘
v zahraniãí sa odráÏa v náv‰tevnosti búrz práce EURES, na ktor˘ch sa
zatiaº zúãastnilo viac ako 11-tisíc
klientov, ako aj na celkovom poãte
obãanov SR pracujúcich v zahraniãí.
V súãasnosti na základe na‰ich odhadov pracuje v ostatn˘ch krajinách
EÚ/EHP cez 150-tisíc Slovákov.
Najviac obãanov Slovenska na‰lo
svoje uplatnenie v âeskej republike (61tisíc), kde je okrem vy‰‰ej mzdovej
úrovne (1,5-násobok v porovnaní so
Slovenskom) v˘hodou aj to, Ïe nejestvuje jazyková bariéra. ëal‰ou v˘znamnou cieºovou krajinou je Maìarsko, kde
je podºa odhadov zamestnan˘ch do 20tisíc obãanov zo Slovenska. Charakteristickou ãrtou je, Ïe na maìarskom

susednej krajine, Rakúsku, pracuje
podºa informácii úradov práce z Rakúska cez 6 960 obãanov SR.
Vo v‰eobecnosti v‰ak môÏeme povedaÈ, Ïe Slováci odchádzajú väã‰inou
pracovaÈ na pracovné miesta, ktoré sú
neadekvátne ich vzdelaniu a pracovn˘m skúsenostiam. Niektoré krajiny si
uvedomujú, ak˘ kvalitn˘ ºudsk˘ potenciál k nim prichádza, a snaÏia sa t˘chto
ºudí posunúÈ na adekvátne pracovné
pozície. V Írsku sa napríklad pre
migrantov organizujú v rámci FÁS-u
(írske sluÏby zamestnanosti) bezplatné
kurzy anglického jazyka. Záujmom
t˘chto krajín je zároveÀ vytvoriÈ pre
migrantov také pracovné a Ïivotné podmienky, aby sa rozhodli v hostiteºskej
krajine usadiÈ natrvalo a pomohli tak

POČTY SLOVÁKOV PRACUJÚCICH V OSTATNÝCH KRAJINÁCH,
KTORÉ ZVEREJNILI TENTO ÚDAJ
Taliansko
Slovinsko
Cyprus
Švédsko
Fínsko
Malta

6 500 (Slováci tvoria 31% zo všetkých občanov NČK v Taliansku)
1 500 (Slováci tvoria polovicu zahraničných pracovníkov)
900 (Slováci sú štvrtí za Gréckom, VB a Poľskom)
88
22
19

trhu práce sa uplatÀujú obãania juÏného Slovenska (maìarská men‰ina),
ktorí taktieÏ nemajú problém s jazykovou bariérou. Z tohto mnoÏstva je minimálne 4 000 cezhraniãn˘ch pracovníkov (Ïijú na Slovensku, pracujú
v Maìarsku). Po vstupe Slovenska do
EÚ sme zaznamenali veºk˘ záujem
obãanov o anglicky hovoriace krajiny –
Veºkú Britániu a Írsku republiku, ktoré
voãi obãanom Slovenska nezaviedli
prechodné obdobie. V súãasnosti je vo
Veºkej Británii 18 500 Slovákov, v Írsku
ich je 5 500. Tradiãne siln˘ záujem je
o Nemecko, ktoré zaviedlo prechodné
obdobie a do ktorého je zamestnávanie
obãanov SR organizované prostredníctvom medzivládnej dohody medzi SRN
a Slovenskou republikou. V ìal‰ej

rie‰iÈ nepriazniv˘ demografick˘ v˘voj.
Podºa na‰ich vedomostí v‰ak väã‰ina
Slovákov plánuje v hostiteºskej krajine
zotrvaÈ len na dobu urãitú a následne sa
vrátiÈ späÈ na Slovensko. Takisto je
hodné spomenúÈ, Ïe Slováci sú povaÏovaní za veºmi kvalitn˘ch a spoºahliv˘ch pracovníkov, ktorí sú zahraniãn˘mi zamestnávateºmi vyhºadávaní.
MôÏeme to dokumentovaÈ napríklad
záujmom o burzy práce EURES, ktor˘ch sa zatiaº zúãastnilo 71 zamestnávateºov z 15 krajín EÚ a EHP. Pre individuálnych zamestnávateºov bolo
uskutoãnen˘ch na úradoch práce cez
200 v˘berov˘ch konaní. Pracovníci zo
Slovenska majú v˘znamné postavenie
aj na Slovinskom trhu práce, kde tvoria
aÏ polovicu z celkovej pracovnej sily

z ostatn˘ch krajín EÚ. Okrem rozdielu
v mzdov˘ch úrovniach medzi Slovinskom a Slovenskom (Slovinci zarábajú
v priemere 2,6-násobok toho, ão Slováci) je v˘znamn˘m faktorom posilÀujúcim mobilitu aj jazyková príbuznosÈ,
ktorá rezultuje do toho, Ïe slovinskí
zamestnávatelia v mnoh˘ch prípadoch
nevyÏadujú od Slovákov (ako od jedin˘ch) znalosÈ iného svetového jazyka,
resp. slovinãiny.
Slovenská republika je v súãasnosti
krajinou typicky “vyváÏajúcou“ pracovnú silu. ÚroveÀ nezamestnanosti na
Slovensku a úroveÀ priemern˘ch
miezd spôsobujú, Ïe ná‰ trh práce nie je
pre obãanov in˘ch ãlensk˘ch ‰tátov
atraktívny, ale naopak, ich trhy sú pre
Slovákov atraktívne. I tu v‰ak moÏno
sledovaÈ urãité trendy, napríklad na‰i
obãania vplyvom posilÀovania slovenskej koruny a rastu miezd v na‰om
národnom hospodárstve poÏadujú
v súãasnosti od zahraniãn˘ch zamestnávateºov vy‰‰ie zárobky, ako poÏadovali pred rokom.
K 31. 4. 2005 bolo podºa na‰ich údajov na Slovensku zamestnan˘ch 2 835
cudzincov. Z tohto poãtu bolo 2 303
obãanov z krajín EÚ/EHP.
Predpokladáme, Ïe do budúcnosti
budú na Slovensku v oblasti nadnárodnej mobility pracovn˘ch síl vedºa seba
pôsobiÈ tri základné trendy. Slováci
budú aj naìalej za prácou cestovaÈ do
zahraniãia, cudzinci budú vo zv˘‰enej
miere prichádzaÈ na Slovensko a na‰i
obãania sa budú zo zahraniãia vracaÈ
späÈ na Slovensko. To, ktor˘ alebo ktoré
z t˘chto trendov budú dominantné,
bude závisieÈ najmä od v˘voja slovenskej ekonomiky a v nadväznosti na to
od situácie na slovenskom trhu práce,
úrovne nezamestnanosti, rastu priemern˘ch miezd, vstupu kandidátskych ‰tátov do EÚ v roku 2007 (Bulharsko,
Rumunsko) a reakcie budúcej slovenskej vlády na otvorenie ná‰ho pracovného trhu pre obãanov t˘chto krajín,
ako aj od reakcie star˘ch ãlensk˘ch ‰tátov na otvorenie svojich trhov práce
v roku 2006. Samozrejme, dôleÏitú
úlohu bude hraÈ aj celkov˘ stav
a v˘konnosÈ euroekonomiky.

Ing. BORIS KATUŠČÁK,
EURES manažér, ÚPSVR
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Tajnička – jún 2005: Človek je jediný tvor, ktorý sa smeje, hoci má na to najmenej dôvodov.
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Zmeny výplat dávok
(informácie k rodičovskému príspevku)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, odbor štátnych sociálnych dávok
v súvislosti so zmenou zákona
č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších
predpisov informuje:

 ak dieÈa s dlhodobo nepriazniv˘m

príspevok sa poskytuje
|| Rodiãovsk˘
vo v˘‰ke rozdielu medzi matersk˘m



a rodiãovsk˘m príspevkom, ak rodiã
v období, keì sa stará o dieÈa, má nárok
na matersk˘ a z potvrdenia Sociálnej
poisÈovne bude vypl˘vaÈ, Ïe v˘‰ka
materského je v niÏ‰ej sume, neÏ je
v˘‰ka rodiãovského príspevku. Rodiãovsk˘ príspevok sa vyplatí vo v˘‰ke
rozdielu medzi rodiãovsk˘m príspevkom a matersk˘m. Ak tento rozdiel
neprevy‰uje 150 Sk mesaãne, rodiãovsk˘ príspevok sa vyplatí jednorazovo
po skonãení poskytovania materského.
Od 1. 7. 2005 moÏno vyplatiÈ rodiãovsk˘ príspevok do ‰iestich rokov veku
dieÈaÈa aj osobe, ktorej je dieÈa zverené
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosÈ rodiãov, najdlh‰ie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení
dieÈaÈa do tejto starostlivosti.
Pestúnovi, ktor˘ má nárok na rodiãovsk˘ príspevok nevzniká nárok na
odmenu pestúna za zverené dieÈa
v pestúnskej starostlivosti.

Od 1. apríla 2005 moÏno vyplatiÈ
rodiãovsk˘ príspevok aj maloletému rodiãovi, star‰iemu ako 16
rokov veku, ak mu boli súdom
priznané rodiãovské práva a povinnosti vo vzÈahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieÈa.
Od 1. júla 2005 príslu‰n˘ úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny
vyplatí rodiãovsk˘ príspevok bez
podania novej Ïiadosti vo v˘‰ke
4 110 Sk rodiãom, ktorí poberali
do 30. 6. 2005 rodiãovsk˘ príspevok vo v˘‰ke 1 300 Sk z dôvodu
vykonávania zárobkovej ãinnosti.
Neposkytuje sa rodiãovsk˘ príspevok pre druhého rodiãa vo v˘‰ke 1 300
Sk.
Zo zákona bola vypustená jedna
z podmienok nároku na rodiãovsk˘
príspevok, a to podmienka osobnej starostlivosti, v zákone
zostala podmienka
riadnej starostlivosti
o dieÈa.

RIADNA
STAROSTLIVOSŤ
Riadna starostlivosÈ
o dieÈa je starostlivosÈ
poskytovaná
dieÈaÈu v záujme jeho fyzického a du‰evného v˘vinu, ktorou sa zabezpeãuje
najmä jeho primeraná v˘Ïiva, hygiena
a dodrÏiavanie preventívnych
lekárskych prehliadok.
Podmienka riadnej
starostlivosti je splnená aj vtedy,
 ak je dieÈa zo zdravotn˘ch
dôvodov
v ústavnej zdravotnej starostlivosti najviac deväÈdesiat po
sebe nasledujúcich
dní;

zdravotn˘m stavom nav‰tevuje najviac ‰tyri hodiny denne materskú
‰kolu, zariadenie sociálnych sluÏieb
alebo iné obdobné zariadenie;
ak dieÈa nav‰tevuje najviac ‰tyri
hodiny denne materskú ‰kolu alebo
iné obdobné zariadenie a jeho rodiãia alebo osamel˘ rodiã (slobodn˘,
rozveden˘, ovdoven˘) sú obãania
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím;

 ak riadnu starostlivosÈ o dieÈa rodiã

zabezpeãí poãas v˘konu zárobkovej
ãinnosti, ‰túdia na strednej ‰kole
alebo na vysokej ‰kole, alebo poãas
vzdelávania a prípravy na vstup na
trh práce plnoletou fyzickou osobou
alebo právnickou osobou a dieÈaÈu
nie je zabezpeãovaná starostlivosÈ
v ‰kolskom zariadení, ktoré je zaradené do siete ‰kôl a ‰kolsk˘ch zariadení, a ktorému boli na dieÈa
poskytnuté prostriedky zo ‰tátneho
rozpoãtu alebo z v˘nosu dane z príjmov územnej samosprávy.

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK
SA NEPOSKYTUJE:
 ani jednému rodiãovi, ak jeden

z nich má nárok na matersk˘ príspevok;
 ak sa riadna starostlivosÈ o dieÈa

poãas v˘konu zárobkovej ãinnosti,
‰túdia na strednej ‰kole alebo na
vysokej ‰kole, alebo poãas vzdelávania a prípravy na vstup na trh práce
zabezpeãuje v ‰kolskom zariadení,
ktoré je zaradené do siete ‰kôl
a ‰kolsk˘ch zariadení, a ktorému
boli na dieÈa poskytnuté prostriedky
zo ‰tátneho rozpoãtu alebo z v˘nosu
dane z príjmov územnej samosprávy (napr. v materskej ‰kole).
Jasle nie sú zaradené do siete ‰kôl
a ‰kolsk˘ch zariadení ministerstva
‰kolstva, a preto v t˘chto prípadoch
rodiãovsk˘ príspevok rodiãom
patrí.
Rodiãia môÏu od septembra 2005
poãítaÈ so zv˘‰ením sumy rodiãovského príspevku.

Ing. Mgr. JARMILA FEKETOVÁ,
riaditeľka odboru
štátnych sociálnych dávok
Foto: Archív ÚPSVR
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DÀa 9. 6. 2005 sa uskutoãnilo
slávnostné odovzdanie Osvedãení
o získanom vzdelaní absolventkám
rekvalifikaãného kurzu v odbore
AranÏér – interiérov˘ dizajnér,
ktor˘ zorganizoval Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Pezinku
v spolupráci s firmou
IVAKS s. r. o. v Bratislave.

„Osvedãené“

aranžérky
||

Úãastníãky rekvalifikaãného kurzu
pri ‰túdiu zadania závereãnej práce.

||

Závereãné hodnotenie spojené
s odovzdaním certifikátov.

||

Jedna zo ‰Èastn˘ch absolventiek
so svojím v˘tvorom.

||

Osvedãenie o získanom vzdelaní
má celo‰tátnu platnosÈ.

||

Z takejto krásy by si vedel vybraÈ
urãite kaÏd˘.

||

O esteticky zaujímavé
a originálne nápady
nebola v Ïiadnom prípade núdza.
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16|| PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR*

Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

11,09

11,33

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

17,64
17,35
15,35
11,40
8,60
7,24
6,44
2,67

17,79
17,64
15,70
11,93
8,89
7,49
6,55
2,61

SLOVENSKO

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
27,92
27,24
24,65
24,49
24,11
23,64
21,95
21,39
20,59
20,45
19,69
19,17
18,96
18,92
18,12
17,49
17,34
16,10
15,90
15,58
15,36
15,35
15,25
14,95
14,93
14,79
14,56
14,48
13,92
12,62
12,56
12,18
11,94
11,72
11,56
11,27
11,02
10,67
10,58
10,56

28,31
27,69
24,79
24,74
24,58
24,16
22,29
21,57
20,94
20,74
19,86
19,53
19,52
19,02
17,98
17,67
17,74
16,80
16,50
16,62
15,77
16,03
15,49
15,17
15,14
15,00
15,40
16,36
14,47
12,76
12,92
12,38
12,19
12,55
11,92
11,52
11,40
10,56
10,92
10,86

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-1
1
•
-1
1
-2
•
-1
-2
-2
-2
2
7
•
-1
1
-1
-1
2
•
•
•
-2
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

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

*) V uplynulom období vykazované ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
10,55
10,30
10,11
10,06
9,95
9,75
9,69
9,50
9,26
9,18
9,01
8,90
8,87
8,58
8,55
8,26
8,19
8,12
8,06
7,75
7,33
7,17
6,85
6,29
6,13
6,05
5,85
5,54
4,76
4,74
4,31
3,74
3,28
2,94
2,61
2,30
2,26
2,23
1,78

10,02
10,32
10,48
10,31
9,89
9,52
9,80
9,98
9,62
9,54
9,63
9,73
9,16
8,44
8,94
8,59
8,77
8,14
8,35
7,73
7,15
7,07
7,06
6,35
6,16
6,47
5,97
6,00
4,78
4,74
4,06
3,85
3,29
2,81
2,52
2,22
2,22
2,16
1,76

-3
•
2
1
-1
-6
•
3
-1
-1
2
4
•
-3
1
•
2
-1
1
•
•
•
•
-1
-1
2
-1
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdroj: ÚPSVAR

