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som rád, Ïe vám touto formou môÏem priblíÏiÈ a predstaviÈ
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach. Tak
ako ostatné úrady práce aj ten ná‰ pre‰iel radikálnymi
zmenami v odboroch sluÏieb zamestnanosti, sociálnych ve-
cí a rodiny a prevzal na seba kompetencie b˘val˘ch okres-
n˘ch úradov v tejto oblasti. Transformácia priniesla so
sebou aj skryté problémy, ktoré sa u nás nedávno prejavili
zlyhaním na‰ich spolupracovníkov. 

Z pohºadu zistenia príãin zlyhania
systému je nevyhnutné si priznaÈ, Ïe
o funkãnom a efektívnom systéme vnú-
tornej kontroly sa len hovorilo a zakot-
vené interné normy sa v podmienkach
systému vzhºadom na nával a rozsah
práce dostatoãne neaplikovali. Väã‰ia
ãasÈ pozornosti sa sústreìovala na vy-
uÏívanie finanãn˘ch prostriedkov ESF.

Aké sú moÏné rie‰enia? V prvom
rade musíme na základe vykonanej kontroly a zisten˘ch
nedostatkov prijaÈ opatrenia a odstrániÈ príãiny ich vzniku aj
napriek tomu, Ïe siahajú aÏ do roku 2002, a následne urãiÈ
zamestnancov zodpovedn˘ch za nedostatky zistené finanã-
nou kontrolou a uplatniÈ ich disciplinárnu, hmotnú a trestno-
právnu zodpovednosÈ. Myslím si, Ïe realizované opatrenia
budú maximálne motivujúce i pre v‰etk˘ch ostatn˘ch zamest-
nancov do budúcna. âo sa t˘ka nápravy, nakoºko sme samo-
statn˘m právnym subjektom, prijmeme vlastné tvrdé opatre-
nia, ktoré zabezpeãia, aby sa v budúcnosti predi‰lo takémuto
konaniu zo strany zamestnancov aj vedúcich pracovníkov.

âo môÏeme vylep‰iÈ? Jedn˘m z nedostatkov, ktor˘ by som
chcel zlep‰iÈ, je systém predbeÏnej, priebeÏnej a následnej
finanãnej kontroly. Bude vhodné posilniÈ oddelenia kontroly
na úradoch práce, prípadne rozdeliÈ kontrolu na vnútornú
a vonkaj‰iu, a daÈ im väã‰ie kompetencie upravené legisla-
tívne právnymi predpismi a normami.

Michalovsk˘ región je ‰pecifick˘ vysok˘m poãtom dlhodo-
bo evidovan˘ch nezamestnan˘ch, nedostatkom pracovn˘ch
príleÏitostí, nedostatoãne vybudovanou infra‰truktúrou, níz-
kym záujmom zo strany zahraniãn˘ch investorov, nedostat-
kom dostupn˘ch finanãn˘ch zdrojov a dopadom transformaã-
n˘ch zmien v hospodárstve. Sme dlhodobo regiónom s vyso-
kou mierou nezamestnanosti a dostatkom voºn˘ch disponibil-
n˘ch pracovn˘ch síl. PôsobnosÈ úradu zastre‰uje dva okresy,
Michalovce a Sobrance. V oboch sa nám nedarí dosiahnuÈ
poÏadovanú úroveÀ tvorby a ponuky nov˘ch pracovn˘ch
miest. Nedarí sa nám umiestniÈ UoZ dlhodobo evidovan˘ch
na úrade práce a zníÏiÈ vysok˘ podiel UoZ s neukonãen˘m
základn˘m a stredn˘m vzdelaním i vysok˘ podiel rómskeho
obyvateºstva s negatívnymi Ïivotn˘mi návykmi. 

Na druhej strane darí sa nám zapájaÈ UoZ do aktivaãnej
ãinnosti, absolventskej praxe, do jednotliv˘ch projektov, realizo-
van˘ch v partnerstvách v spolupráci s obãianskymi zdruÏenia-
mi a neziskov˘mi organizáciami, a v neposlednom rade zapá-
jaÈ ich do vzdelávania a prípravy pre trh práce. Jedn˘m z po-
zitív je v júni ukonãen˘ projekt „Dokonãenie základnej
‰koly“, kde po jeho ukonãení sme zapojili mlad˘ch ºudí do
rekvalifikaãn˘ch kurzov a ktor˘ch budeme sledovaÈ aÏ po
ich uplatnenie na trhu práce.Nevenujeme sa iba mlad˘m,
v rámci spoloãn˘ch partnerstiev zaãíname realizovaÈ spo-
loãné projekty pre Ïeny, znev˘hodnené skupiny obãanov,
s osobitn˘m dôrazom na dlhodobo evidovan˘ch obãanov. 

SpokojnosÈ obãana je na‰ou prioritou. Nechceme, aby sa
beÏn˘ obãan alebo uchádzaã o zamestnanie stal iba ãíslom
v ‰tatistike.

Ing. TICHOMÍR PALLAI,
riaditeº ÚPSVR, Michalovce
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Na ÚPSVR v Michalovciach je jedným z prvých kontaktných miest
pre klientov Oddelenie informačných a poradenských služieb. Už
z názvu vyplýva, že jeho pracovníci poskytujú všetkým záujemcom
informácie a odborné rady o možnostiach zamestnania sa na území
SR, predpokladoch na výkon povolania, možnostiach a podmien-
kach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce, pod-
mienkach nároku na dávku v nezamestnanosti, ale aj mnoho iných. 

PRVÝ KONTAKT KLIENTA 
S ÚRADOM
Ide o sluÏby pri v˘bere povolania, v˘be-
re a zmene zamestnania a v˘bere
zamestnanca. Prvotn˘ kontakt s posky-
tovaním informaãn˘ch a poradensk˘ch
sluÏieb vykonávajú v‰etci zamestnanci
oddelenia IPS pri evidencii uchádzaãa
o zamestnanie a pri poskytovaní infor-
mácií a poradenstva. Konkrétnej‰ia
a ‰pecifickej‰ia forma poskytovania
informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb sa
realizuje v novovytvorenom stredisku,
tzv. infocentre, zriadenom v súvislosti
s Národn˘m projektom VII.

NOVÉ INFORMAČNÉ 
A PORADENSKÉ CENTRÁ
Národn  ̆projekt VII s názvom „Zv˘‰enie
rozsahu a kvality sluÏieb zamestnanosti
prostredníctvom informaãn˘ch a poraden-
sk˘ch a odborn˘ch poradensk˘ch nástro-
jov a sluÏieb“ zrealizovalo Oddelenie
informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb
ÚPSVR Michalovce v období od septem-
bra 2004 do júna 2005. Hlavn˘m cieºom
bola modernizácia a zv˘‰enie rozsahu
a kvality sluÏieb zamestnanosti prostred-
níctvom troch novovytvoren˘ch informaã-
n˘ch a poradensk˘ch centier, a to v Micha-
lovciach, Veºk˘ch Kapu‰anoch a Sobran-
ciach, tieÏ poskytovanie sluÏieb preventív-
neho poradenstva Ïiakom a ‰tudentom
základn˘ch a stredn˘ch ‰kôl. ZároveÀ bolo
zámerom zv˘‰iÈ aktivitu uchádzaãov
a záujemcov o zamestnanie a uºahãiÈ im
uplatnenie sa na trhu práce.

CIELE A VÝSLEDKY 
NÁRODNÉHO PROJEKTU VII
Cieºom projektu bola tieÏ prevencia
dlhodobej nezamestnanosti, zlep‰enie
uplatnenia sa na trhu práce uchádzaãov
a záujemcov o zamestnanie prostredníc-
tvom vyuÏívania informaãn˘ch a pora-
densk˘ch nástrojov a aktivít orientova-
n˘ch na získanie a rozvoj kºúãov˘ch kva-
lifikácií na prekonávanie prekáÏok pri

mohli vyuÏívaÈ vedomostn˘ potenciál
pracovníkov oddelenia informaãn˘ch
a poradensk˘ch sluÏieb z právnej, so-
ciálnej ãi ekonomickej oblasti. 

SPOLUPRÁCA SO ŠKOLAMI 
A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
V rámci NP VII bola nadviazaná spolu-
práca s v˘chovn˘mi poradcami základ-
n˘ch a stredn˘ch ‰kôl v michalovskom
okrese v záujme zv˘‰enia informovanosti
Ïiakov o trhu práce, moÏnostiach zamest-
nania a pod. V rámci spolupráce bolo
zabezpeãované preventívne poradenstvo
Ïiakom základn˘ch a stredn˘ch ‰kôl for-
mou predná‰ok na ‰kolách a publikáciou
informaãn˘ch letákov. SúãasÈou projektu
sa stala aj publikaãná ãinnosÈ realizovaná
formou prípravy a distribúcie informaã-
n˘ch letákov pre ‰ir‰iu verejnosÈ. Letáky
dostali klienti priamo, alebo si ich mohli
vyzdvihnúÈ vo vestibule úradu. VerejnosÈ
sa dozvedela o poskytovan˘ch sluÏbách
v rámci NP VII aj prostredníctvom inze-
rátov v novinách.

VÝSLEDOK PROJEKTU 
– ZNÍŽENIE NEZAMESTNANOSTI
V‰etky uvedené aktivity projektu sa usku-
toãÀovali priebeÏne poãas celej doby rea-
lizácie projektu, klienti sa doÀ zaraìovali
pri prvotnej evidencii na ÚPSVR na odd.
IPS, alebo na základe vlastného záujmu,
ãi na pozvanie ÚPSVR. Jedn˘m z dosiah-
nut˘ch v˘sledkov bolo aj zníÏenie neza-
mestnanosti klientov, ktorí boli súãasÈou
projektu. Z celkového poãtu 7 368 reálne
zaraden˘ch uchádzaãov o zamestnanie

bolo z dôvodu umiestnenia na trhu práce
vyraden˘ch 176 uchádzaãov, nezamest-
nanosÈ sa tak zníÏila o 2,38 % z poãtu
reálne zaraden˘ch klientov.

NP VII sa skonãil v máji 2005. MoÏno
kon‰tatovaÈ, Ïe jeho realizácia prebehla
na veºmi dobrej úrovni. Myslíme si, Ïe
klientov táto my‰lienka oslovila a Ïe sa
u nich stretla s pozitívnou odozvou.
Zámery projektu nás oslovili natoºko, Ïe
odd. IPS naìalej zabezpeãuje v‰etky
informaãno-poradenské sluÏby, ktoré sa
zaãali realizovaÈ v projekte dodnes aj
napriek tomu, Ïe samotn˘ projekt sa uÏ
skonãil. 

JUDr. ĽUDMILA FEDOROVÁ,
poverená zastupovaním vedúceho IPS

ÚPSVR Michalovce

Cez projekty 
k zvyšovaniu 
zamestnanosti 

hºadaní zamestnania, ìalej modernizácia
informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb
pomocou informaãn˘ch technológií
a rozvoj informaãn˘ch a poradensk˘ch
sluÏieb pre Ïiakov základn˘ch ‰kôl pri
v˘bere ‰kôl v rámci sústavnej prípravy
na povolanie a Ïiakov stredn˘ch ‰kôl pri
voºbe povolania ako jednej z foriem pre-
vencie vzniku nezamestnanosti. Oãaká-
van˘m a aj dosiahnut˘m v˘sledkom bolo
poskytnutie informaãn˘ch a poraden-
sk˘ch sluÏieb pre 8 800 klientov, ktor˘mi
boli predov‰etk˘m uchádzaãi o zamest-
nanie evidovaní na UPSVaR Michalovce,
no i Ïiaci základn˘ch a stredn˘ch ‰kôl,
zamestnanci aj zamestnávatelia.

INFOCENTRÁ
Hlavná ãinnosÈ projektu sa sústredila
v novovytvoren˘ch informaãno-pora-
densk˘ch centrách, tzv. Infocentrách,
kde bola klientom poskytnutá pomoc
pri hºadaní voºn˘ch pracovn˘ch miest
prostredníctvom bezplatného internetu.
Okrem toho mohli klienti vyuÏívaÈ
poãítaãe, tlaãiarne ãi kopírovacie stroje
Infocentra na vypracovávanie svojich
písomností, napr. Ïiadostí o prijatie do
zamestnania, Ïivotopisov, motivaãn˘ch
listov a i. Infocentrá, ktoré boli k dispo-
zícii poãas celej pracovnej doby v strán-
kov˘ch dÀoch, poskytovali okrem iného
aj pomoc pri príprave na v˘berové
konanie a prijímacie pohovory u poten-
ciálneho zamestnávateºa. Záujemcovia

ŠTRUKTÚRA KLIENTOV NP VII 
NA ODDELENÍ INFORMAČNÝCH 
A PORADENSKÝCH SLUŽIEB

� Uchádzači o zamestnanie 7 368
� Žiaci ZŠ 156
� Žiaci SŠ 687
� Zamestnávatelia 42
� Ostatní 516
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ZNEVÝHODNENÍ UCHÁDZAČI 
O ZAMESTNANIE
Dôvodom je ich ãasto nelichotivá soci-
álna situácia, z ktorej sa veºmi ÈaÏko
darí dostaÈ najmä tzv. znev˘hodnen˘m
uchádzaãom o zamestnanie (vek nad
50 rokov, dæÏka evidencie viac ako rok,
zdravotné postihnutie a pod.). Takíto
klienti si vyÏadujú obzvlá‰È detailn˘
a ãasovo nároãnej‰í prístup, pri ktorom
sa odborn˘ poradca snaÏí ão najviac
spoznaÈ situáciu, v ktorej sa konkrétny
ãlovek nachádza. Prostredníctvom ana-
mnestického listu, poukazujúceho na
jeho vzdelanostnú úroveÀ, zdravotn˘
stav, znalosti a pracovné skúsenosti,
zisÈuje odborn˘ poradca predpoklady
a motiváciu klienta zamestnaÈ sa. 

ODBORNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY
Mnoho uchádzaãov prichádza na od-
delenie odborného poradenstva ãasto so
skreslen˘mi predstavami o svojom
potenciálnom uplatnení sa na trhu
práce. Odborn˘ poradca sa snaÏí naviesÈ

ho a ekonomického rámca trhu práce.
Popri extern˘ch sú realizované aj inter-
né projekty zamerané na zlep‰enie kva-
lity poskytovania odborn˘ch poraden-
sk˘ch sluÏieb odborn˘mi poradcami.
Ide hlavne o materiálové a technické
zabezpeãenie a skvalitnenie fungovania
oddelení odborného poradenstva. 

EXTERNÉ A INTERNÉ PROJEKTY 
V RÁMCI NP VII
Externé a interné projekty realizované
na oddelení odborného poradenstva sú
súãasÈou Národného projektu VII –
„Zv˘‰enie rozsahu kvality sluÏieb
zamestnanosti prostredníctvom infor-
maãn˘ch a poradensk˘ch a odborn˘ch

ich správnym smerom, prehodnocuje
s nimi ich konkrétne moÏnosti a v prí-
pade potreby odporuãí rekvalifikáciu,
prípadne zv˘‰enie vzdelania. Na tieto
aktivity nadväzujú odborné poradenské
sluÏby poskytované extern˘mi vzdelá-
vacími spoloãnosÈami. Tieto realizujú
individuálne akãné plány spolu s klien-
tom, priãom získava mnoÏstvo odbor-
n˘ch znalostí z rôznych oblastí právne-

poradensk˘ch nástrojov a sluÏieb“
financovaného z prostriedkov Európ-
skeho sociálneho fondu. Projekt NP VII
bol pripraven˘ ako tzv. Národn˘ projekt
v rámci programovacieho dokumentu
SOP ªudské zdroje a bol realizovan˘
s pôsobnosÈou na celom území Sloven-
skej republiky s v˘nimkou Bratislav-
ského kraja. V rámci NP VII sa realizo-
valo 6 extern˘ch a 3 interné projekty.

Jeho ciele prispeli k rozvoju globálneho
cieºa Sektorového operaãného progra-
mu ªudské zdroje, ktor˘m je „Rast
zamestnanosti zaloÏen˘ na kvalifikova-
nej a flexibilnej pracovnej sile“.

CIEĽ = PREVENCIA
Cieºom NP VII bola prevencia dlhodo-
bej nezamestnanosti prostredníctvom
uplatÀovania informaãn˘ch, poraden-
sk˘ch a odborn˘ch poradensk˘ch ná-
strojov a sluÏieb prispôsoben˘ch indi-
viduálnym potrebám uchádzaãov
o zamestnanie, zlep‰enie zamestnateº-
nosti uchádzaãov a záujemcov o za-
mestnanie prostredníctvom uplatÀo-
vania informaãn˘ch a poradensk˘ch

V súčasnom období v podmien-
kach relatívne vysokej miery
nezamestnanosti musí byť prá-
ca úradov orientovaná klient-
sky, čo v praxi znamená, že sa
ku každému klientovi pristupuje
individuálne. Ľudia prichádza-
júci na oddelenie odborného
poradenstva sú často apatickí
a pesimisticky naladení. 

Podľa vlastného hodnotenia nás, pracovníkov Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Michalovciach, sme do septembra 2005
patrili medzi tie úrady, ktoré vzhľadom na svoju pôsobnosť v dvoch
okresoch – Michalovce a Sobrance – dosahovali minimálne prie-
merné, v niektorých oblastiach poskytovaných služieb aj výborné
výsledky. Vzhľadom na rozsah agendy, ktorú ÚPSVR vybavuje, sme
mali vždy na pamäti aj nedostatky a rezervy, ktoré sme sa postup-
ne snažili odstraňovať a svoju prácu v každom smere zlepšovať.

„Dôveruj, ale kontroluj“

Realizácia
Národného projektu

V poslednom období, hlavne na
poradách a tieÏ v médiách ãoraz

viac rezonovalo nám dovtedy nezná-
me slovo sprenevera. Ak sme aj o neja-
kom prípade poãuli, nikto z vedenia
úradu a uÏ vôbec nie z pracovníkov by
nebol ochotn˘ pripustiÈ, Ïe aj ná‰ úrad
sa cez toto slovo dostane do povedo-
mia ‰irokej verejnosti a Ïe budeme
‰tvrt˘m úradom práce na Slovensku,
kde tento problém prepukol.

Nikomu z vás, kolegyne a kolego-
via, neÏelám ten neopísateºn˘ pocit
sklamania, hºadania ch˘b a hºadania
vinníkov. Jedna stránka je tá va‰a, keì
sa vás to dot˘ka ako zamestnanca, kto-
rého úrad sa „zviditeºÀuje“ v médiách,
na druhej strane je pohºad klienta na
úrad, o ktorom sa z médií dozvie pod

titulkom „Zamestnanci úradov práce si
posielali peniaze na svoje úãty“. 

ËaÏko je bojovaÈ s verejnou mien-
kou, ktorá vás dáva do spoloãného
vreca s t˘mi, ktorí boli ‰tátnymi zamest-
nancami, no kódex ‰tátneho zamest-
nanca im bol cudzí, aj keì iba v marci
2005 pre‰li skú‰kami do stálej ‰tátnej
sluÏby. Egoistick˘m a hrub˘m poru‰e-
ním v‰etk˘ch ºudsk˘ch, duchovn˘ch
a morálnych pravidiel zasiahli do
na‰ich osudov. Verte mi, Ïe naru‰ili
medziºudské, kolegiálne vzÈahy a zneu-
Ïili dôveru svojich najbliÏ‰ích kolegov.
Aby tieto slová nezneli iba ako zmes
pocitov a fráz, je veºmi vhodn˘ ãas
otvorene sa vyjadriÈ. Vìaka patrí redak-
cii ãasopisu Sociálna politika a zamest-
nanosÈ za moÏnosÈ ozrejmiÈ túto tmavú

oblasÈ na‰ej práce, pri ktorej vlastne
do‰lo k uÏ spomenutej sprenevere.

Zákon NR SR ã. 387/1996 Z. z o za-
mestnanosti umoÏÀuje v zmysle §86
náhradu cestovn˘ch v˘davkov zamest-
nanca formou mesaãného pau‰álneho
príspevku vo v˘‰ke zodpovedajúcej
cestovnému hromadn˘mi dopravn˘mi
prostriedkami z miesta jeho trvalého
alebo prechodného pobytu do miesta
v˘konu práce a späÈ. Okresn˘ úrad práce
môÏe v zmysle vy‰‰ie uvedeného § pos-
kytovaÈ náhradu preukázan˘ch cestov-
n˘ch v˘davkov najdlh‰ie na 12 mesiacov
odo dÀa vzniku pracovného pomeru
a najviac v sume 1500,- Sk za mesiac.

ëal‰ím paragrafom zákona NR SR 
ã. 387/1996 Z. z. bol §92, ktor˘ umoÏ-
Àuje poskytnúÈ príspevok na dohodnuté
osobitné pracovné miesto, na ktoré
zamestnávateº prijme do pracovného
pomeru na dobu neurãitú na základe
dohody s okresn˘m úradom práce dlho-
dobo nezamestnaného, obãana star‰ieho
ako 50 rokov veku, obãana po uplynutí
obdobia poberania rodiãovského prís-
pevku, obãana ohrozeného stratou
zamestnania v dôsledku zniÏovania

||
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podpisové vzory na príkazoch na úhra-
du, potom sa objavila fiktívna dohoda –
ìalej to uÏ bolo jednoduché. Podozrenie
o zneuÏití finanãn˘ch prostriedkov sa
potvrdilo porovnaním ãísel osobn˘ch
úãtov podozriv˘ch pracovníkov. Riadi-
teº ÚPSVR v Michalovciach Ing. Ticho-
mír Pallai okamÏite nariadil vnútornú
kontrolu, následne cel˘ prípad oznámil
generálnemu riaditeºovi Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny PhDr. Rudolfo-
vi Sokolovi, ktor˘ na základe jeho pod-
netu poveril ‰etrením Odbor kontroly
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave. ZároveÀ si riaditeº ÚPSVR
Ing. Tichomír Pallai splnil svoju povin-
nosÈ oznámením podozrenia z trestného
ãinu orgánom ãinn˘m v trestnom kona-
ní. Momentálne sa e‰te stále pracuje na
ukonãení protokolu z kontroly. 

My, v‰etci ostatní, e‰te stále pracuje-
me na tom, aby sme prijali ão najviac
a ão najúãinnej‰ích opatrení, aby sa také-
to prípady neopakovali. V prvom rade
sme sa sústredili na dôslednej‰ie dodr-
Ïiavanie zákona NR SR ã. 502/2001 Z. z.
o finanãnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektor˘ch záko-
nov. Na oddelení metodiky aktívnej
politiky trhu práce a projektového riade-
nia sa zv˘‰il poãet priebeÏn˘ch kontrol
vykonávan˘ch pracovníkmi oddelenia,

a odborn˘ch poradensk˘ch nástrojov
a aktivít orientovan˘ch na získanie
a rozvoj kºúãov˘ch kvalifikácií na pre-
konávanie prekáÏok pri hºadaní za-
mestnania a uplatnení sa na trhu
práce. 

POČTY UCHÁDZAČOV
V rámci NP VII realizovaného na odde-
lení sluÏieb odborného poradenstva na
Úrade PSVaR Michalovce bol poãet
uchádzaãov o zamestnanie 3 020, teda
t˘ch, ktorí splnili v˘berovú podmien-
ku do intern˘ch projektov, 160 uchá-
dzaãov. Celkom teda v˘berovú pod-

a to aj t˘m spôsobom, Ïe pracovník,
ktor˘ spracúva podklady k úhrade
finanãn˘ch prostriedkov, tieto netypu-
je do databázy aplikaãného programo-
vého vybavenia APTP, ão sme mohli
urobiÈ vìaka tomu, Ïe na OM APTP
a PR v súãasnosti pracuje 20 pracovní-
kov, to predstavuje nárast oproti minu-
lému roku o 6 zamestnancov. 

Ak sme si doteraz pri svojej práci
vzájomne dôverovali, tak po tejto skúse-
nosti sa doslova riadime heslom „dôve-
ruj, ale preveruj“, ak ho pozmeníme na
na‰e podmienky „dôveruj, ale kontro-
luj“. Dôveru musíme získaÈ nielen medzi
sebou na pracovisku, ale aj u na‰ich
klientov a ‰irokej verejnosti. Verte, Ïe to
bude ÈaÏké a bude trvaÈ dlho, k˘m sa na
prípad zabudne a stratenú dôveru zís-
kame späÈ. Boli by sme radi, keby tento
prípad bol v histórii úradov práce, sociál-
nych vecí a rodiny posledn˘m.

VáÏení kolegovia, ak v súvislosti
s t˘mto prípadom boli voãi vám vzne-
sené uráÏky a osobné obvinenia od
klientov, tak sa vám aspoÀ veºmi
úprimne ospravedlÀujeme. To isté sme
oãakávali a oãakávame od dnes uÏ
na‰ich b˘val˘ch kolegov.

Ing. AGÁTA KOVÁČOVÁ,
riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti

ÚPSVR Michalovce

VII v Michalovciach

mienku splnilo 3 180 uchádzaãov
o zamestnanie. Reálne v‰ak bolo do
extern˘ch projektov zaraden˘ch 2 846,
do intern˘ch 147 uchádzaãov o za-
mestnanie. Dôvody rozdielu medzi
uchádzaãmi o zamestnanie, ktorí spl-
nili v˘berovú podmienku, a reálne
zaraden˘mi uchádzaãmi o zamestna-
nie do projektov spoãívali v tom, Ïe
poãas zaãiatku doby jeho realizácie
dochádzalo k priebeÏn˘m zmenám
v poãte úãastníkov z objektívnych
dôvodov, ako sú PNS, nástup do
zamestnania, nástup na aktivaãnú ãin-
nosÈ, rekvalifikaãn˘ kurz a pod. 

na poradenstvo pre zlep‰enie orientácie
na trhu práce prostredníctvom individu-
álnych akãn˘ch plánov, tieÏ na flexibil-
nú adaptáciu evidovan˘ch Ïien do 35
rokov a po ukonãení materskej dovolen-
ky na nové podmienky trhu práce.

ZARADENÍ A UMIESTNENÍ
Do v‰etk˘ch projektov v rámci NP VII
bolo na oddelení SluÏieb odborného po-
radenstva reálne zaraden˘ch spolu 2 993
uchádzaãov o zamestnanie. K 30. 9. 2005
bolo v rámci intern˘ch aj extern˘ch pro-
jektov z evidencie vyraden˘ch spolu 992
(33,14 %) uchádzaãov o zamestnanie.
Umiestnen˘ch na trhu práce bolo 842
(28,13 %), vyraden˘ch na vlastnú ÏiadosÈ
42 (1,40 %), vyraden˘ch pre nespoluprá-
cu 82 (2,74 %) a vyraden˘ch inak bolo 26
uchádzaãov o zamestnanie (0,86 %). 

INDIVIDUÁLNE AKČNÉ PLÁNY
Realizácia projektov na ÚPSVR Micha-
lovce prebiehala na veºmi dobrej úrovni.
Na intern˘ch projektoch participovali
v rámci tvorby individuálnych akãn˘ch
plánov v‰etci pracovníci oddelenia slu-
Ïieb odborného poradenstva. Vzhºadom
na to, Ïe v minulom roku bola zákonná
povinnosÈ zrealizovaÈ individuálne akãné
plány so v‰etk˘mi uchádzaãmi o zamest-
nanie, ktorí spæÀali podmienku evidencie
nad 3 mesiace, uvítali sme moÏnosÈ zre-
alizovaÈ 20 % individuálnych akãn˘ch
plánov dodávateºsk˘m spôsobom. 

Ing. MARIÁN ČERVEŇÁK,
vedúci oddelenia OSOP, ÚPSVR Michalovce

INTERNÉ A EXTERNÉ 
PROJEKTY
Obsahové zameranie jednotli-
v˘ch extern˘ch projektov bolo
orientované na individuálne
akãné plány na podporu pra-
covného uplatnenia, na rôzne
spôsoby v˘cviku sociálno-
-psychologick˘ch zruãností,
sociálnu komunikáciu, právne
minimum, na orientácia na
trhu práce a spôsoby aktívneho
hºadania zamestnania i spôso-
by hºadania práce v krajinách
EÚ. Interné projekty boli zame-
rané na aktivizáciu dlhodobo
nezamestnan˘ch uchádzaãov,

úrovne zamestnanosti jeho zamestnáva-
teºom. Okresn˘ úrad práce práve t˘mto
zamestnávateºom po dobu 12 mesiacov
poskytuje príspevok na úhradu mzdy
alebo platu vyplateného zamestnan-
com, na úhradu poistného na zdravot-
né, nemocenské a dôchodkové poiste-
nie a na úhradu príspevkov na poistenie
v nezamestnanosti.

ZneuÏívanie finanãn˘ch prostried-
kov pre vlastnú potrebu siaha aÏ do
obdobia od roku 2002. Pre podozriv˘ch
bolo osudn˘m to, Ïe peniaze urãené na
hore uvedené paragrafy si posielali na
svoje osobné úãty, na tie úãty, na ktoré
im bola posielaná aj v˘plata. Ak by
neboli pouÏili svoje osobné úãty, moÏno
by sa na to nikdy nepri‰lo. Pri úhrade
cestovn˘ch náhrad v zmysle § 86 na
platobn˘ch poukazoch namiesto ãísel
úãtov klientov uvádzali ãísla svojich
osobn˘ch úãtov. V prípade § 92 vyrába-
li dohody, ktoré nikdy Správny v˘bor
NÚP OÚP v Michalovciach svojím
uznesením neschválil. 

Preão sa to stalo? Títo ºudia nemali
zábrany a príkazy na úhradu nepredkla-
dali na predbeÏnú kontrolu, ani na
schválenie finanãnému oddeleniu a ria-
diteºovi úradu. Dokonal˘m fal‰ovaním
podpisov sa im podarilo peniaze sprene-
veriÈ. Najprv sme zistili, Ïe nám nesedia
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POPRAD

V okrese Poprad Ïije 104 348 obyvate-
ºov, z ktor˘ch je v hmotnej núdzi 6 889.
Z tohto poãtu je 2 674 nezaopatren˘ch
detí, 704 obãanov, ktorí sú v hmotnej
núdzi z in˘ch dôvodov a 3 511 tak˘ch,
ktorí nemajú zamestnanie. Spolu je to
51,00 % z celkového poãtu obãanov
v hmotnej núdzi. Pohºad na obãanov
v hmotnej núdzi, ktorí sú nezamestna-
ní, odhaºuje, Ïe 65,9 % z nich má nízky
stupeÀ vzdelania a 79 % z nich je v evi-
dencii nezamestnan˘ch dlh‰ie ako 12
mesiacov. 

Podºa vekovej ‰truktúry je podiel
dlhodobo nezamestnan˘ch vy‰‰í ako 
80 % uÏ od skupiny 30 a viac rokov.
Táto skupina z celového poãtu uchá-
dzaãov o zamestnanie, ktorí sú v hmot-
nej núdzi, predstavuje 71 %. Z pohºadu
zvy‰ovania zamestnanosti v okrese
Poprad je plánovan˘ priemyseln˘ park
s perspektívou 1 500 voºn˘ch pracov-
n˘ch miest, z pohºadu vzdelania v‰ak
absorbuje pracovnú silu s vy‰‰ím stup-
Àom vzdelania, ão problém pracovnej
sily bez vzdelania nevyrie‰i. 

V susednom levoãskom okrese, ktor˘
spadá do pôsobnosti Úradu práce v Pop-
rade, Ïije 31 880 obyvateºov, z ktor˘ch je
v hmotnej núdzi 4 055. Nezamestnaní
predstavujú ãíslo 1 395, ão je 34 %
z obãanov v hmotnej núdzi a 4,3 % z cel-
kového poãtu obyvateºov okresu Levoãa. 

Príãiny a korene vysokého podielu
sú obdobné ako v okrese Poprad, t. j., Ïe
základnou prekáÏkou zamestnania
obãanov v hmotnej núdzi a dlhodobo
nezamestnan˘ch je nízky stupeÀ vzde-
lania, pre ktoré sa tieto kategórie obãa-
nov nemôÏu uplatniÈ na trhu práce.
Najvy‰‰ia koncentrácia nezamestnanos-
ti u obãanov v hmotnej núdzi a dlhodo-
bo nezamestnan˘ch je sústredená
v obciach pozdæÏ Slovenského raja, ãi
uÏ zo strany popradského, alebo levoã-
ského okresu. 

HUMENNÉ

Najpoãetnej‰iu skupinu poberateºov
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi na úrade
práce v Humennom tvoria obãania
s nízkou kvalifikáciou (nedokonãené
základné vzdelanie a bez vzdelania,
úplné základné vzdelanie a vyuãení
bez maturity). Poãetnú skupinu tvoria
obyvatelia, ktorí sú zároveÀ dlhodobo
evidovaní, najmä star‰ie osoby, osoby
ktoré Ïijú v neúpln˘ch rodinách a obãa-
nia, ktor˘ch zdravotn˘ stav neumoÏÀu-
je zabezpeãiÈ si dostatoãn˘ príjem.

Úrad práce sleduje poberateºov
dávky a príspevkov v hmotnej núdzi aj
z aspektu úplnej, ãi neúplnej rodiny.
Poãet poberateºov v triede neúplné
rodiny bol v októbri 1297, celkovo bola
t˘mto poberateºom vyplatená suma 
3 571 860 Sk. Z tohto poãtu najväã‰ie
percento (11,41%) tvorí skupina neúpl-
n˘ch rodín s jedn˘m dieÈaÈom. V sku-
pine úpln˘ch rodín poãet poberateºov
dávky za 10. mesiac predstavuje 586
prípadov, ktor˘m bola vyplatená suma
2 936 340 Sk. Z tejto skupiny najvy‰‰ie
percento tvoria rodiny s dvoma deÈmi
(25,26 %). Dávkou a príspevkami sú
zabezpeãované aj základné Ïivotné
potreby nezaopatren˘ch detí, ktor˘ch
poãet bol v októbri t. r. 1 366.

Skupina dlhodobo nezamestnan˘ch
v pôsobnosti Úradu práce v Humennom
patrí k najproblémovej‰ej skupine
uchádzaãov o zamestnanie. Je to skupi-
na ºudí s nedostatoãn˘m vzdelaním, bez
pracovn˘ch návykov, praxe, ale naprí-
klad aj ºudia bez práce po päÈdesiatke. 

Negatívne tendencie sa prejavujú
a pretrvávajú v slabom presadení sa na
pracovnom trhu v okrese. Za prekáÏku
v obsadzovaní nov˘ch pracovn˘ch

ŠTRUKTÚRA UOZ V HMOTNEJ NÚDZI 
PODĽA DOSIAHNUTÉHO STUPŇA VZDELANIA K 30. 9. 2005

� bez vzdelania 65,9 %
� vyučemie 21,6 %
� SOU s maturitou 3,4 %
� gymnázium 1,2 %
� SOŚ 6,4 %
� vysokoškolské 1,4 %

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA DÁVKU V HMOTNEJ NÚDZI 
A PRÍSPEVKU K DÁVKE V OKRESE HUMENNÉ

Medzi základné priority Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
a jednotlivých úradov práce patrí predchádzanie pádu nezamest-
naných do sociálnej siete. Najrizikovejšími evidovanými skupinami
sú poberatelia dávok v hmotnej núdzi a dlhodobo nezamestnaní
uchádzači o zamestnanie. Zjednodušene možno povedať, že ide
o ľudí ťažko uplatniteľných na trhu práce, o „tvrdom jadre neza-
mestnateľných občanov“. 

V tejto súvislosti sme si vybrali na
porovnanie pár údajov o základ-

n˘ch príãinách tohto neblahého stavu v
niektor˘ch okresoch b˘valého V˘cho-
doslovenského kraja, ktor˘ je ãasto
oznaãovan˘ ako oblasÈ, kde miera neza-
mestnanosti dosahuje v ‰tatistikách
popredné prieãky. Jedná sa o severnej-
‰ie poloÏené okresy Poprad, Humenné
ãi Medzilaborce a juÏnej‰ie okresy RoÏ-
Àava a Trebi‰ov.

Problém hmotnej

||

VÝVOJ POČTU UOZ EVIDOVANÝCH 
NAD 12 MESIACOV, NA CELKOVOM 
POČTE UOZ V OKRESE HUMENNÉ

celkový počet UoZ percent.
počet v evidencii podiel
UoZ nad 12 mes, (v %)

X. 04 5 321 2 623 49,30
XI. 04 5 350 2 584 49,22
XII. 04 5 358 2 622 48,94

I. 05 5 366 2 581 48,10
II. 05 5 233 2 548 48,30
III. 05 5 111 2 508 49,07
IV. 05 4 690 2 431 51,83
V. 05 4 405 2 316 52,58
VI. 05 4 315 2 238 51,87
VII. 05 4 245 2 207 51,99
VIII. 05 4 150 2 198 52,96
IX. 05 4 275 2 201 51,49
X. 05 4 164 2 131 51,18

I./05 I./05 III./05 IV./05 V./05 VI./05 VII./05 VIII./05 IX./05 X./05

6
 4

5
0

6
 5

0
6

6
 6

0
5

6
 6

07

6
 5

9
4

6
 2

13

6
 2

6
3 6
 1

14

6
 1

27

6
 5

9
9

SPZ_11/05  28.11.2005  1:00  Stránka 6



ANALÝZA || 7

miest dlhodobo nezamestnan˘mi vidí
úrad práce v strate pracovn˘ch návykov
a nízku kvalifikovanosÈ ºudí bez práce.
U t˘chto ºudí pomôÏe nutná podpora
vzdelávania a prevencia, nakoºko vzde-
lanie dáva reálnu ‰ancu uplatniÈ sa na
trhu práce. Nástrojom na rie‰enie dlho-
dobej nezamestnanosti sú aktivaãné
práce a podpora samozamestnávania.

V zniÏovaní poãtu dlhodobo neza-
mestnan˘ch najmä prostredníctvom
nástrojov aktívnej politiky trhu práce
by mali napomôcÈ aj sociálno-ekono-
mické programy ministerstva práce,
ktoré navrhujú zv˘‰iÈ podporu pri pri-
jímaní znev˘hodnen˘ch uchádzaãov
o zamestnanie, ãi zv˘‰enie podpory
samostatne zárobkovej ãinnosti.
V rámci nich sa nesmie zabúdaÈ aj na
ìal‰ie vzdelávania a rekvalifikáciu
nezamestnan˘ch. 

MEDZILABORCE

Napriek tomu, Ïe sa poãet dlhodobo
nezamestnan˘ch na pracovisku v Me-
dzilaborciach od zaãiatku roka mierne
zniÏoval, ich podiel na celkovom poãte
uchádzaãov o zamestnanie vzrástol.
Ani tento úbytok neviedol k zvráteniu
trendu, teda k zníÏeniu ich podielu na
celkovom poãte uchádzaãov o zamest-
nanie. K 31. 10. 2005 tento podiel do-
siahol úroveÀ 62 %. Toto vysoké per-
cento je dôsledkom nedostatoãného
vytvárania moÏnosti zamestnania pre
dlhodobo nezamestnan˘ch. 

Vzhºadom na odvetvovú ‰truktúru
zamestnanosti v okrese Medzilaborce
boli v priebehu roka 2005 nahlásené
voºné pracovné miesta v strojárskom
a sklárskom priemysle, drevov˘robe, sta-
vebníctve, poºnohospodárstve, v sluÏ-
bách a obchode. V predloÏen˘ch pracov-
n˘ch ponukách sa poÏadovali kvalifi-
kaãné predpoklady a prax v príslu‰nom
odbore, na pracovné pozície obchodn˘
zástupca, kon‰truktér, kontrolór kvality,
ekonóm, úãtovníãka, ãa‰níãka, kuchár-
ka, zváraã, zámoãník, horizontkár. Na
obsadenie pracovného miesta v sklár-
skom priemysle a drevov˘robe bolo
moÏné umiestniÈ uchádzaãa o zamestna-
nie so základn˘m vzdelaním. Prostred-
níctvom úradu práce sa umiestnilo na
trhu práce 48 dlhodobo evidovan˘ch
uchádzaãov o zamestnanie, poãet t˘chto
uchádzaãov o zamestnanie sa od zaãiat-
ku roka zníÏil o 126 osôb.

Základné faktory príãin dlhodobej
nezamestnanosti medzilaboreckého
okresu tvorí dlhodob˘ útlm priemysel-
nej v˘roby a poºnohospodárstva a geo-
grafická poloha okresu, ktor˘ je vzdia-

len˘ od rozvinut˘ch priemyseln˘ch
centier Slovenska, ale aj úroveÀ mini-
málnej mzdy, ktorú vyuÏívajú zamest-
návatelia a ktorá nemotivuje obãanov
zamestnaÈ sa (napr. pri viaczmennej
prevádzke a pri potrebe cestovaÈ). 

ROŽŇAVA

V roku 2005 poberalo dávku
v hmotnej núdzi v evidencii Úradu
práce v RoÏÀave v priemere 34,6 %
z celkového poãtu evidovan˘ch neza-
mestnan˘ch. Tento podiel je medziroã-
ne niÏ‰í o 8,8 percentuálneho bodu.
Poãet nezamestnan˘ch – poberateºov
dávky v hmotnej núdzi vykazoval v pri-
ebehu roku 2005 v˘raznej‰ie zmeny, ão
Úrad práce v RoÏÀave dáva do súvis-
losti s legislatívnymi zmenami t˘kajú-
cimi sa platieb zdravotného poistenia.

V ‰truktúre dávok v hmotnej núdzi
prevládajú nezamestnaní zo sociálne
slab‰ieho prostredia. Z hºadiska vzdela-
nostnej ‰truktúry tejto kategórie neza-
mestnan˘ch viac ako 70 % tvoria neza-
mestnaní so základn˘m vzdelaním.
Medzi niÏ‰ím vzdelaním, ch˘bajúcou
kvalifikáciou a vylúãením z trhu práce
je jednoznaãná súvislosÈ, nakoºko vy‰-
‰ia úroveÀ vzdelania roz‰iruje moÏnos-
ti na trhu práce. 

Poãet a podiel v prípade dlhodobo
nezamestnan˘ch je v˘razn˘m negatí-
vom trhu práce v okrese RoÏÀava. Za 10
mesiacov roku 2005 bolo v priemere
65,1 % nezamestnan˘ch v evidencii
dlh‰ie ako 1 rok. Tento podiel neustále
rastie od roku 2001. Ani nástroje aktív-
nej politiky trhu práce orientované na
zv˘hodnené zamestnávanie dlhodobo
nezamestnan˘ch nedokáÏu tento nárast
eliminovaÈ. MoÏno kon‰tatovaÈ, Ïe
podºa zákona ã. 387/1996 Z. z. boli
v súlade s § 89 vytvorené atraktívnej‰ie
podmienky pre zamestnávateºov hlavne
ão do v˘‰ky príspevku, ale i ão do pod-
mienok obsadenia pracovn˘ch miest,

ako je to v súãasnosti v zmysle zákona
5/2004 Z. z. Súãasná v˘‰ka príspevku
ani systém jej poskytnutia nie je dosta-
toãne motivujúca pre zamestnávateºov.

V˘raznej‰ie zlep‰enie ‰truktúry
nezamestnan˘ch z hºadiska doby evi-
dencie ÚPSVR v RoÏÀave zaznamenal
v roku 2000 po zorganizovaní projektu
verejnoprospe‰n˘ch prác, ktor˘ bol
financovan˘ zo ‰tátneho rozpoãtu, keì
bolo vytvoren˘ch viac ako 2 300 pra-
covn˘ch miest pre túto kategóriu neza-
mestnan˘ch. V priebehu 2. polroka

2000 tak do‰lo k poklesu percentuálne-
ho podielu dlhodobo nezamestnan˘ch
o 15,75 percentuálneho bodu. Od
konca roku 2001, keì prestal uveden˘

projekt ovplyvÀovaÈ ‰truktúru neza-
mestnan˘ch, zaznamenáva ÚPSVR
v RoÏÀave neustály nárast podielu
dlhodobo nezamestnan˘ch.

AÏ 85 % z celkového poãtu neza-
mestnan˘ch v evidencii úradu práce
má neukonãené základné vzdelanie,
alebo sú vyuãení bez maturity. Na stag-
nujúcom trhu práce regiónu nie je reál-
ne vytvoriÈ pracovné miesta pre túto
kategóriu, nakoºko zamestnávatelia
majú na v˘ber dostatok kvalifikovanej-
‰ej a vzdelanej‰ej pracovnej sily. Svedãí
o tom aj fakt, Ïe aj keì poãet dlhodobo
nezamestnan˘ch v priebehu roku klesá,
ich podiel na celkovom poãte

núdze v praxi

ANALÝZA  PODIELU 
POBERATEĽOV DVHN 
NA CELKOVOM POČTE DEU

Rok 2004 Rok  2005
celkový Z toho celkový Z toho
počet pob. počet pob
UoZ DvHN UoZ DvHN

Jan. 10 158 5 841 8 866 3 710
Feb. 10 100 3 749 8 727 2 671
Mar. 10 015 3 792 8 689 2 691
Apr. 9 741 3 919 8 464 2 728
Máj 9 248 3 952 8 210 2 677
Jún 8 971 3 992 8 074 2 477
Júl 8 950 3 991 7 971 2 417
Aug. 8 809 3 969 7 850 2 909
Sep. 8 718 3 752 7 974 3 151
Okt. 8 608 3 722 7 926 3 234
Nov. 8 556 3 711 - -
Dec. 8 757 3 765 - -
Priem. 9 219 4 013 8 275 2 867

PODIEL DEU NA CELKOVOM POČTE UOZ 2005

�

jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt.

� UoZ

� DEU
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nezamestnan˘ch rastie. To znamená, Ïe
vy‰‰iu dynamiku umiestÀovania sa na
trhu práce zaznamenáva úrad práce
u nezamestnan˘ch s krat‰ou dobou evi-
dencie. S nárastom doby evidencie ras-
tie podiel nezamestnan˘ch po ukonãe-
ní, resp. neukonãení Z· na úkor neza-
mestnan˘ch s vy‰‰ím vzdelaním.

TREBIŠOV

Viac ako 50 % poberateºov dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov tvoria
v Trebi‰ove dlhodobo evidovaní obãania,
ão je spôsobené ich nízkou vzdelanost-
nou úrovÀou, s ukonãen˘m základn˘m
vzdelaním sa ÈaÏko uplatnia na trhu
práce. Prax ukazuje, Ïe hlavne sezónne
práce v stavebníctve a poºnohospodár-
stve im dávajú moÏnosÈ zamestnaÈ sa na
krátke obdobie. Obdobná situácia je
s osobami so stredo‰kolsk˘m vzdelaním
bez maturity. Najãastej‰ie opakujúcou sa
moÏnosÈou ich zamestnania je pracovná
zmluva na krat‰í ãas. 

Napriek tomu, Ïe sa miera neza-
mestnanosti v poslednom období zni-
Ïuje, v okrese Trebi‰ov je i naìalej
veºmi vysoká, s veºk˘m podielom
dlhodobo nezamestnan˘ch. Znaãná

ãasÈ nezamestnan˘ch, zotrvávajúcich
v evidencii viac ako 12 mesiacov,
predstavuje ºudí s nízkym stupÀom
vzdelania a pracovn˘ch zruãností,
s veºmi malou úspe‰nosÈou a vyhliad-
kami umiestnenia na trhu práce. Pre-
vaÏná väã‰ina t˘chto osôb je dlhodobo
vylúãená z trhu práce, je odkázaná na
dávky sociálnej pomoci a Ïije na hra-
nici chudoby.

Negatívny dopad na v˘voj dlho-
dobej nezamestnanosti malo aj to, Ïe
do‰lo k rozpadu podnikov a organizá-
cií, ktoré boli hlavn˘mi zamestnávateº-
mi v okrese Trebi‰ov, a väã‰ina zamest-
nancov nemala moÏnosÈ uplatnenia
v in˘ch, resp. novovzniknut˘ch subjek-
toch, ktor˘ch kapacita nezodpovedá
predchádzajúcemu stavu.

ZÁVER

Pohºad na zmapované úrady práce nám
vykresºuje základnú súvislosÈ medzi
poberateºmi dávok v hmotnej núdzi
a dlhodobo nezamestnan˘mi a ich níz-
kym vzdelaním, ktoré b˘va ãastou prí-
ãinou ich neschopnosti uplatnenia sa
na trhu práce. Z celkov˘ch ãísel úradov
práce tieto kategórie obãanov tvoria

vysoké percento z celkového poãtu
nezamestnan˘ch a vytvárajú tak „tvrdé
jadro nezamestnan˘ch“. âiastoãn˘m
prínosom v zlep‰ení ich situácie podºa
vyjadrení jednotliv˘ch úradov práce
boli v minulosti organizované verejno-
prospe‰né práce, sezónne práce
v poºnohospodárstve a stavebníctve,
alebo ponuka zamestnania na krat‰í ãas.
V neposlednom rade im z najhor‰ieho
pomohli súãasné nástroje aktívnej politiky
trhu práce, napríklad aktivaãné práce
na získanie základn˘ch pracovn˘ch
návykov. Zlep‰enie celkovej situácie
z hºadiska uplatnenia sa na trhu práce
u t˘chto kategórií obãanov teda moÏno
oãakávaÈ v dlh‰om horizonte. K pozi-
tívnemu trendu by malo prispieÈ hlav-
ne doplnenie ich vzdelania. V mno-
h˘ch prípadoch ide o dokonãenie vzde-
lania na základnej ‰kole, ãi podpora
vzdelávania na strednej ‰kole, veºk˘m
prínosom bude i príprava na konkrétne
pracovné miesto. Práve tieto moÏnosti
v rámci vzdelávania bude rie‰iÈ novela
zákona o sluÏbách zamestnanosti. KaÏ-
dopádne je potrebné na záver zdôraz-
niÈ, Ïe to bude beh na dlhé trate.

Mgr. MARTIN LABANC,
Odbor mediálny a informačný ÚPSVR

Oddelenie sprostredkovateľských služieb vo
Vranove nad Topľou zabezpečuje činnosti
v oblasti sprostredkovania zamestnania, kontro-
lu dodržiavania periodicity kontaktov uchádza-
čov o zamestnanie (ďalej UoZ), ako aj personál-
ne obsadzovanie všetkých projektov realizova-
ných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Činnosť oddelenia 
sprostredkovateľských služieb

VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI 
Z evidencie nezamestnan˘ch bolo poãas roka 2004 vyrade-
n˘ch 8 620 osôb, ão je o 464 osôb viac ako v roku 2003. Pri-
emern˘ evidenãn˘ stav dosiahol 7 326 UoZ. Do pracovného
pomeru bolo umiestnen˘ch 4 846 osôb, z toho prostredníc-
tvom ÚPSVR bolo umiestnen˘ch 1 253 osôb (25,8 % z cel-
kového poãtu umiestnen˘ch na trhu práce). Priazniv˘ v˘voj
pokraãuje aj v roku 2005, priemern˘ evidenãn˘ stav UoZ
klesol na 7 254 . Z celkového poãtu 5 503 vyraden˘ch z evi-
dencie bolo na trhu práce umiestnen˘ch 3 190 UoZ (58%).
Na základe ponuky sprostredkovateºov si na‰lo zamestnanie
1 166 UoZ (36,6 % z poãtu umiestnen˘ch).

NEĽAHKÁ PRÁCA SPROSTREDKOVATEĽOV
Na úseku sprostredkovania zamestnania pracuje 16 spros-
tredkovateºov, ktor˘ch hlavnou ãinnosÈou je sprostredkova-
nie zamestnania. Kapacitne najnároãnej‰ou ãinnosÈou je
v‰ak kontrola dodrÏiavania periodicity pravideln˘ch kontak-
tov UoZ. V priebehu roka 2004 sprostredkovatelia evidovali
spolu 182 669 kontaktov. V prepoãte na sprostredkovateºa to
prestavuje v priemere 900 kontaktov realizovan˘ch spros-

tredkovateºom mesaãne. Priaznivej‰ia situácia je v roku
2005, kedy bolo zrealizovan˘ch 119 871 kontaktov a podiel
na sprostredkovateºa predstavuje 832 kontaktov mesaãne, ão
je dôsledok zníÏenia celkového poãtu evidovan˘ch a aktivi-
zácie vy‰‰ích poãtov UoZ.

TVORBA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST
Sprostredkovanie zamestnania je v‰ak podmienené tvorbou
voºn˘ch pracovn˘ch miest (VPM). Za úãelom ich vyhºadá-
vania a zlep‰enia spolupráce so zamestnávateºmi bolo vyko-
nan˘ch 177 náv‰tev zamestnávateºov. Po vzájomnej dohode
so nimi sa zrealizovalo 61 v˘berov˘ch konaní za úãelom
r˘chlej‰ieho a kva-litnej‰ieho obsadenia 344 nahlásen˘ch
VPM, podarilo sa tak obsadiÈ 241 miest, ão predstavuje 70 %
úspe‰nosÈ realizovan˘ch v˘berov˘ch konaní.

VÝSLEDKY NAŠEJ PRÁCE SÚ POZITÍVNE
V rámci národn˘ch projektov bolo 3 787 poberateºov dávky
v hmotnej núdzi zaraden˘ch do aktivaãn˘ch ãinností a 256
absolventov na absolventskú prax u zamestnávateºa. Do
vzdelávacích kurzov bolo zaraden˘ch 277 a do individuál-
nych akãn˘ch plánov 2 295 UoZ. Aj napriek nepriaznivej
situácii v oblasti vytvárania podmienok pre príchod nov˘ch
investorov na trh práce v okrese Vranov nad Topºou dôsled-
n˘m uplatÀovaním legislatívnych zmien a zv˘‰enou aktivi-
tou v‰etk˘ch na‰ich zamestnancov sú v˘sledky dosiahnuté
v oblasti sprostredkovania zamestnania pozitívne. 

Ing. JÁN ŠVEDA,
ÚPSVR Vranov nad Topľou
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Parlament schválil 
návrhy ministerky práce
Poslanci zákonodarného zboru schválili v novembri pozmeňovacie
návrhy ministerky práce, ktoré vedú k efektívnym službám a zvy-
šovaniu miery zamestnanosti. Ministerka Iveta Radičová považuje
za prioritu svojej činnosti najmä politiku zamestnanosti, podporu
tvorby nových pracovných miest a úspešné umiestňovanie neza-
mestnaných občanov na trhu práce. Aj v zmysle napĺňania tejto
priority predložila do NR SR zmeny v zákone o službách zamest-
nanosti, ktoré poslanci veľkou väčšinou akceptovali.

OBLASŤ VZDELÁVANIA 
A PRÍPRAVA PRE TRH PRÁCE
Cieºom vzdelávacích a prípravn˘ch
aktivít musí byÈ najmä umiestnenie
nezamestnaného na trhu práce, preto
budú prioritne realizované a posilnené
najmä nasledovné aktivity:� dokonãenie vzdelania na základnej
alebo ‰túdia na strednej ‰kole na zákla-
de projektov a programov podºa uvede-
ného zákona (v súãasnosti je bez základ-
ného vzdelania 14 359 nezamestna-
n˘ch, ão predstavuje 4,4 %, bez stredo-
‰kolského vzdelania 101 273 uchádza-

ãov, ão predstavuje 30,9 % z celkového
poãtu); � vzdelávanie a príprava na konkrétne
pracovné miesto na základe prísºubu za-
mestnávateºa na prijatie do zamestnania; � vzdelávanie a príprava na zaãatie
prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej ãinnosti.

ROZŠÍRENIE OKRUHU 
ZNEVÝHODNENÝCH UCHÁDZAČOV 
O ZAMESTNANIE
Je navrhnuté roz‰írenie kategórie zne-
v˘hodnen˘ch uchádzaãov o zamestna-

nie aj o rodiãov mnohodetn˘ch rodín
(rodina s tromi a viac deÈmi) a o osame-
l˘ch rodiãov starajúcich sa o nezaopat-
rené deti. Zákon obsahuje cel˘ rad
motivaãn˘ch príspevkov pre zamestná-
vateºov, ktorí zamestnajú znev˘hodne-
ného uchádzaãa. Zaradenie rodiãov
mnohodetn˘ch rodín a osamel˘ch rodi-
ãov do tejto kategórie zvy‰uje ich ‰ance
pri umiestnení na trhu práce prostred-
níctvom vy‰‰ej motivácie zamestnáva-
teºa.

ROZŠÍRENIE OKRUHU 
POBERATEĽOV PRÍSPEVKU 
NA SLUŽBY PRE RODINU
Príspevok na sluÏby pre rodiãov
s deÈmi, ktor˘ sa poskytuje evidovan˘m
nezamestnan˘m v prípade, Ïe sa
zúãastÀujú vzdelávania a prípravy pre
trh práce, sa navrhuje roz‰íriÈ aj pre
záujemcov o zamestnanie. Tento prís-

V núdzi poznáš priateľa II.
Závislosť – toto slovo sa stáva postrachom rodičov detí už nielen
vo veľkomestách. Štatistiky prinášajú neúprosné fakty o náraste
počtu drogovo závislých detí a o počte úmrtí na diagnózu závislosti
na rôznych látkach. Najväčším zdrojom nádeje v prevencii drogo-
vých závislostí je rodinné zázemie. Pomocnú ruku však podávajú
rodičom a deťom aj štátne a neštátne orgány. 

V SPOLUPRÁCI 
S PROTIDROGOVÝM FONDOM
Centrum poradensko-psychologick˘ch
sluÏieb vo Svidníku spracovalo projekt
prevencie závislostí pod názvom
„V núdzi pozná‰ priateºa II“, na realizá-
ciu ktorého bola z Protidrogového
fondu pridelená dotácia vo v˘‰ke 
50 500 Sk, autorom je PhDr. Zoltán ·af-
ran. V súvislosti s prechodom práv
a povinností centier poradensko-psy-
chologick˘ch sluÏieb na Ústredie a úra-
dy práce, sociálnych vecí a rodiny a ich
zaãlenenie do organizaãnej ‰truktúry
úradov v zmysle zákona ã. 305/2005 
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a dopl-
není niektor˘ch zákonov sa realizáto-
rom projektu stal Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Bardejove. Nad-
väzuje na pilotn˘ projekt „V núdzi
pozná‰ priateºa“, ktor˘ Centrum pora-
densko-psychologick˘ch sluÏieb vo
Svidníku realizovalo v roku 2004.

Jeho realizácia prebieha v októbri –
novembri 2005, cieºom je prevencia

závislostí a prejavov patológie u Ïiakov
druhého stupÀa Základnej ‰koly na ul. 
8. mája vo Svidníku, ktorí uÏ absolvovali
pilotn˘ projekt v roku 2004. Poãet Ïiakov
v skupine je 15 – 20. Formou skupino-
v˘ch stretnutí si utvrdzujú a prehlbujú
nadobudnuté vedomosti a zruãnosti,
ktoré sú potrebné na podporu dobr˘ch
komunikaãn˘ch návykov, budovanie
a upevÀovanie sebadôvery, sebaúcty
a hºadanie pozitívnych ‰t˘lov Ïivota. 

AKTIVITY PROJEKTU
Cieºovou skupinou sú mladí ºudia, ktorí
sa nachádzajú v zloÏitom Ïivotnom
období puberty a ktor˘m navy‰e ch˘bajú
Ïivotné skúsenosti, na základe ktor˘ch
by dokázali odolaÈ vplyvom vrstovníkov.
Aktivity projektu vyuÏívajú rôzne typy
preventívnych programov, prvky sociál-
no-psychologick˘ch v˘cvikov, aktívne
sociálne uãenie. Absolventi v˘cviku by
sa mali staÈ pozitívnym modelom sprá-
vania pre svojich spoluÏiakov a kamará-
tov. Projekt sa realizuje v priestoroch
základnej ‰koly a v ‰kolskej klubovni. 

ODBORNÍ GARANTI 
A REALIZÁTORI PROJEKTU
Lektormi projektu sú psychológovia
oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, referátu poraden-
sko-psychologick˘ch sluÏieb: PhDr. 
Zoltán ·afran, PhDr. Dezider Koºaj 
a PaedDr. Viera Cahajlová, uãiteºka
a v˘chovná poradkyÀa. Títo lektori majú
s prácou v oblasti prevencie drogov˘ch
závislostí bohaté skúsenosti, v minulosti
uÏ podobné programy realizovali, ba
zúãastnili sa aj na celoslovensk˘ch
podujatiach, ão dáva záruku úspe‰nosti
projektu. 

ZAPOJENIE SOCIÁLNYCH 
KURÁTOROV
Aj sociálni kurátori pre mládeÏ, ktorí

majú v práci s deÈmi s poruchami sprá-
vania dlhoroãnú prax, vykonávajú so-
ciálnu kuratelu aj pre deti uÏívajúce
návykové látky a deti hrajúce hazardné
hry. Absolvovali psychologick˘ v˘cvik
so zameraním na závislosti a PEER pro-
gram. Sociálna kurátorka pre deti je aj
ãlenkou Komisie na prevenciu drogo-
v˘ch závislostí a kriminálnej ãinnosti,
kde vyuÏíva svoje dlhoroãné skúsenosti
v tejto oblasti. 

JUDr. ANNA HANOBIKOVÁ,
vedúca oddelenia SPO detí a SK

ÚPSVR v Bardejove
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pevok je poskytovan˘ nezamestnan˘m
rodiãom, ktorí nav‰tevujú vzdelávacie
a prípravné aktivity, odborné poraden-
ské sluÏby, a zároveÀ majú deti v pred-
‰kolskom veku. Príspevok vo v˘‰ke 
1 200 Sk na prvé dieÈa a 900 Sk na
kaÏdé ìal‰ie dieÈa umoÏÀuje rodiãom
zabezpeãiÈ starostlivosÈ o deti v ãase
náv‰tevy vzdelávacích a prípravn˘ch
aktivít. T̆ m, Ïe bude poskytovan˘ aj
pre záujemcov o zamestnanie, oãakáva
sa roz‰írenie a nárast poãtu poberate-
ºov. V roku 2005 ho poberá 811 osôb. 

ROZŠÍRENIE OKRUHU 
POBERATEĽOV PRÍSPEVKU 
NA SLUŽBY PRE RODINU
Roz‰írenie prístupu k odborn˘m pora-
densk˘m sluÏbám úradov práce, soci-
álnych vecí a rodiny aj pre záujemcov
o zamestnanie. Ide o obãanov, ktorí si
hºadajú iné zamestnanie, alebo ktorí
majú záujem o poskytovanie odbor-
n˘ch poradensk˘ch sluÏieb a sluÏieb
vzdelávania a prípravy pre trh práce
a nie sú uchádzaãom o zamestnanie, to
znamená, Ïe nie sú evidovaní neza-
mestnaní.

PozmeÀujúce návrhy ministerky
okrem t˘chto opatrení obsahujú:� S cieºom motivovaÈ a oceÀovaÈ ini-
ciatívu nezamestnan˘ch pri rie‰ení
zlep‰enia svojho postavenia na trhu
práce vlastn˘mi silami sa navrhuje
roz‰íriÈ mesaãnú periodicitu náv‰tev
na úrade práce, sociálnych vecí a rodi-
ny aj na uchádzaãa o zamestnanie,
ktor˘ si sám zabezpeãil vzdelávanie
a prípravu pre trh práce.� Príspevok na sÈahovanie za prácou,
o ktor˘ bol nízky záujem, sa zru‰il. 

HLAVNÉ PRIORITY SCHVÁLENEJ 
NOVELY ZÁKONA 

a) V sluÏbách zamestnanosti:

1. Vy‰‰ie a dostupnej‰ie príspevky
aktívnej politiky:� Roz‰iruje sa moÏnosÈ pre zamestná-
vateºa získaÈ príspevok na zamestnanie
znev˘hodneného uchádzaãa o zamest-
nanie aj vtedy, keì zamestná osobu,
ktorá bola 6 mesiacov úãastníkom akti-
vaãn˘ch prác, absolvovala absolvent-
skú prax, poberala dávku v hmotnej
núdzi poãas 12 mesiacov, alebo po pre-
hodnotení Sociálnou poisÈovÀou strati-
la status obãana so zdravotn˘m postih-
nutím, ãím sa popri súãasn˘ch pobera-
teºoch roz‰iruje okruh osôb a zvy‰uje sa
tak motivácia a priestor na uplatnenie
znev˘hodnen˘ch obãanov vo väã‰om
mnoÏstve ako doteraz.� Zvy‰uje sa príspevok na absolvent-
skú prax z 1 500 Sk na 1 700 Sk mesaã-
ne, absolventská prax sa môÏe vykoná-
vaÈ najviac 6 mesiacov, opakovane aÏ
po 12 mesiacoch od ukonãenia pred-
chádzajúcej absolventskej praxe. Záro-
veÀ sa nebude poskytovaÈ 1 000 Sk
mesaãn˘ príspevok pre zamestnávateºa,
ktor˘ sa ukázal byÈ nepotrebn˘m, keìÏe
zamestnávatelia aj bez neho vytvárajú
dostatok miest na absolventskú prax.� Zavádza sa pau‰álny príspevok
v sume maximálne 2 000 Sk mesaãne
na dochádzku za prácou t˘m osobám,
ktorí boli znev˘hodnen˘mi uchádzaã-
mi o zamestnanie veden˘mi v evidencii
úradu najmenej 6 mesiacov. O prís-
pevok môÏe obãan poÏiadaÈ najneskôr
6 mesiacov od nástupu do zamestnania
alebo od zaãatia prevádzkovania SZâO.
V˘‰ka príspevku bude závisieÈ od vzdia-
lenosti v˘konu zamestnania od miesta

trvalého alebo prechodného pobytu.� V rámci vzdelávania a prípravy pre
trh práce sa umoÏÀuje uchádzaãom
a záujemcom o zamestnanie vzdeláva-
nie s cieºom dokonãenia vzdelania na
základnej alebo ‰túdia na strednej
‰kole.� Uchádzaãi o zamestnanie, ktorí
v dôsledku prehodnotenia Sociálnou
poisÈovÀou stratili status zdravotne
postihnutého, poãas obdobia troch
rokov od ich prehodnotenia nestrácajú
nárok na príspevky pre zdravotne
postihnut˘ch uchádzaãov o zamestna-
nie.

2. PosilniÈ a zlep‰iÈ sluÏby zamestna-
nosti:� Navrhuje sa skrátiÈ obdobie, poãas
ktorého je uchádzaã o zamestnanie vy-
lúãen˘ z evidencie úradu práce z dôvo-
du vyradenia, zo súãasn˘ch 6 mesiacov
na 3 mesiace.� Zvy‰ujú sa nároky na kvalifikáciu
dodávateºov odborn˘ch poradensk˘ch
sluÏieb, ktorí musia maÈ získané vyso-
ko‰kolské vzdelanie, s cieºom vytvoriÈ
rovnaké podmienky pre poskytovanie
odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb pre
v‰etk˘ch poskytovateºov.� V záujme vy‰‰ej flexibility pri spros-
tredkovaní zamestnania môÏe ústredie
práce opakovane predæÏiÈ platnosÈ
povolenia na sprostredkovanie zamest-
nania za úhradu, agentúram doãasného
a podporovaného zamestnávania naj-
viac o 5 rokov.� V záujme vy‰‰ej kvality a dôvery-
hodnosti sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb

VÝŠKA PRÍSPEVKOV NA PODPORU NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI
Typ príspevku výška
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti 8 840 Sk
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti 22 100 Sk
Opakovaný príspevok dieťaťu 3 320 Sk
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 4 230 Sk
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 1 740 Sk

POROVNANIE SÚM PRÍSPEVKOV PESTÚNSKEJ STAROSTLIVOSTI (SÚČASNÝ PLATNÝ STAV) 
A PRÍSPEVKOV NA PODPORU NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI O DIEŤA (NAVRHOVANÝ STAV)
Typ Vek Súčasný platný Navrhovaný Rozdiel
príspevku dieťaťa stav stav

PS NOS PS NOS PS NOS
Jednorazový príspevok 0–6 5 840 Sk 0 Sk 8 840 Sk 8 840 Sk 3 000 Sk 8 840 Sk
pri zverení do náhradnej 6–15 7 180 Sk 0 Sk 8 840 Sk 8 840 Sk 1 660 Sk 8 840 Sk
starostlivosti 15+ 7 650 Sk 0 Sk 8 840 Sk 8 840 Sk 1 190 Sk 8 840 Sk
Jednorazový príspevok  
pri zániku náhradnej  7 650 Sk 0 Sk 22 100 Sk 22 100 Sk 14 450 Sk 22 100 Sk
starostlivosti 
Opakovaný 0–6 2 340 Sk 0 Sk 3 320 Sk 3 320 Sk 980 Sk 3 320 Sk 
príspevok  6–15 2 880 Sk 0 Sk 3 320 Sk 3 320 Sk 440 Sk 3 320 Sk
dieťaťu 15+ 3 070 Sk 0 Sk 3 320 Sk 3 320 Sk 250 Sk 3 320 Sk
Opakovaný príspevok  
náhradnému rodičovi 1 430* Sk 0 Sk 4 320** Sk 0*** Sk 2 800 Sk 0*** Sk
Osobitný opakovaný príspevok  
náhradnému rodičovi 0 Sk 0 Sk 1 740 Sk 1 740 Sk 1 740 Sk 1 740 Sk
Výsvetlivky: * na každé dieťa zverené do starostlivosti náhradného rodiča, 

** bez ohľadu na počet detí, ktoré sú zverené do starostlivosti náhadného rodiča, sa vyplatí v jednej sume
*** v prípade príbuzného v priamom slede (starý rodič)
PS pestúnska starostlovisť

NOS náhradná osobná starostlivosť

SPZ_11/05  28.11.2005  1:00  Stránka 10



Nezabudnite na 
Sociálny čin roka

Rezort práce poloÏil koncom roka 2003
základy tradície, cieºom ktorej je pou-
kázaÈ na nezi‰tnú pomoc ºuìom v ÈaÏ-
k˘ch a ‰pecifick˘ch Ïivotn˘ch situáci-
ách, ako je pomoc rodinám v hmotnej
núdzi, obãanom s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím, star˘m ºuìom, osamel˘m
matkám ãi mnohodetn˘m rodinám.
KaÏd˘ roãník súÈaÏe Sociálny ãin roka
je zameran˘ na ‰pecifickú oblasÈ soci-
álnej politiky. Tento rok sa medzi domi-
nantami na ocenenie môÏu objaviÈ
osoby, ktoré v priebehu roka 2005:� aktívne vyhºadali náhradn˘ch rodi-
ãov deÈom, ktoré nemôÏu byÈ v osobnej
starostlivosti rodiãov,� materiálne alebo in˘m spôsobom
podporili rodiny, ktoré vykonávajú
náhradnú rodinnú starostlivosÈ, � materiálne alebo in˘m spôsobom
podporili pri osamostatÀovaní sa mla-
d˘ch dospel˘ch po ukonãení náhrad-
nej starostlivosti. 

Ocenenie je finanãného a nefinanã-
ného charakteru, návrhy môÏu podá-
vaÈ fyzické osoby, nadácie, obãianske
zdruÏenia, ‰tátne organizácie, samos-
právne orgány, podnikateºské subjekty,
cirkevné organizácie, ale aj redakcie.

Subjekt, ktor˘ vyhºadal náhrad-
n˘ch rodiãov deÈom, ktoré nemôÏu byÈ
v osobnej starostlivosti rodiãov, aktivi-
tou, materiálne alebo in˘m spôsobom
podporil rodiãov, ktorí vykonávajú
náhradnú starostlivosÈ, alebo materi-
álne ãi in˘m spôsobom podporil osa-
mostatÀovanie sa mlad˘ch dospel˘ch
po ukonãení náhradnej starostlivosti,
musí preukázaÈ, Ïe oceÀovanú aktivi-
tu nerealizoval z úãelovo poskytnu-
t˘ch prostriedkov zo ‰tátneho rozpo-
ãtu, z rozpoãtu samosprávneho kraja,
z finanãného príspevku získaného
z lotérií a in˘ch podobn˘ch hier,
z dotácií ústredn˘ch orgánov.

NÁVRH NA OCENENIE MUSÍ
OBSAHOVAŤ: � meno alebo názov subjektu a jeho
kontaktnú adresu,� meno alebo názov rodiny, alebo jed-
notlivca a jeho kontaktnú adresu, kto-
rému bola poskytnutá podpora alebo
bola vykonaná aktivita,

� charakteristiku podpory: 
– finanãná
– iná forma
– vykonanie aktivity� vyjadrenie hodnoty podpory alebo

vykonanej aktivity v Sk,� úãel, na ktor˘ bola podpora poskyt-
nutá alebo bola vykonaná aktivita, � k návrhu na ocenenie sa priloÏí
dokumentácia a poskytnutí podpory
a vykonaní aktivity,� ãasov˘ horizont poskytnutia podpo-
ry alebo aktivity.

Písomné návrhy na udelenie oce-
nenia na „Sociálny ãin roka“ musia
uvedené organizácie predloÏiÈ minis-
terstvu práce na adresu Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny Slo-
venskej republiky, odbor sociálnej ink-
lúzie, ·pitálska 4, 816 43 Bratislava,
a to najneskôr do 8. 12. 2005.

Viac informácií, ako aj prihlá‰ku do
súÈaÏe o Sociálny ãin roka nájdu záu-
jemcovia na www.employment.gov.sk
v ãasti „Neprehliadnite“.

Ministerka rozhodne o víÈazovi
súÈaÏe na základe odporúãania komi-
sie, zloÏenej zo zástupcov ministerstva
práce, ústredia, mimovládneho sekto-
ru a samosprávy, a udelí 4 ocenenia
v súlade s kritériami hodnotenia:� 1. morálne ocenenie fyzickej osobe
(plaketa) za finanãnú podporu rodín,
ktoré vykonávajú náhradnú starostli-
vosÈ alebo podporu osamostatÀovania
sa mlad˘ch dospel˘ch po ukonãení
náhradnej starostlivosti, � 2. morálne ocenenie právnickej osobe
(plaketa) za finanãnú podporu rodín,
ktoré vykonávajú náhradnú rodinnú
starostlivosÈ alebo podporu osamostat-
Àovania sa mlad˘ch dospel˘ch po ukon-
ãení náhradnej starostlivosti,� 3. vecné a morálne ocenenie fyzickej
osobe (plaketa a finanãná odmena) za
inú podporu rodín, ktoré vykonávajú
náhradnú starostlivosÈ alebo vykonanie
aktivity v prospech náhradnej rodinnej
starostlivosti (vo v˘‰ke 25 000 Sk),
4. vecné a morálne ocenenie právnic-
kej osobe (plaketa a finanãná odme-
na) za inú podporu rodín, ktoré vyko-
návajú náhradnú starostlivosÈ (vo
v˘‰ke 25 000 Sk).

Ministerstvo práce vyhlásilo tento rok v poradí už tretí ročník
súťaže „Sociálny čin roka“, v rámci ktorej šéfka rezortu Iveta
Radičová ocení fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá v roku
2005 poskytla nezištnú pomoc náhradným rodinám alebo mla-
dým dospelým. Medzi kandidátmi na ocenenie môžu byť aj
v tomto roku novinári alebo redaktori.

v prípade zru‰enia povolenia na spros-
tredkovanie vydá ústredie nové povole-
nie najskôr po uplynutí 3 rokov od zru-
‰enia predchádzajúceho povolenia. 

b) V oblasti hmotnej núdze:

Roz‰íriÈ sociálnu pomoc pre najohro-
zenej‰ích:� Navrhuje sa roz‰íriÈ moÏnosÈ vyuÏi-
tia in‰titútu osobitného príjemcu na
základe dohody úradu práce a obce, ãi
iného subjektu pre v‰etk˘ch poberate-
ºov dávok v hmotnej núdzi. V praxi to
bude znamenaÈ, Ïe samospráva, resp.
mimovládna organizácia po dohode
s úradom práce bude môcÈ uplatniÈ
in‰titút osobitného príjemcu voãi v‰et-
k˘m poberateºom sociálnych dávok
a úãinnej‰ie tak rie‰iÈ krízovú situáciu,
ktorá vzniká v dôsledku masového
neplatenia nájomného ãi energií (napr.
Luník IX – Ko‰ice; DúÏavská cesta –
Rimavská Sobota).� Pri zníÏení príjmu o 25 % v Ïiadosti
o sociálnu pomoc poberateºom dôchod-
ku sa nebude uplatÀovaÈ podmienka
odpracovania 25 rokov, av‰ak za kaÏd˘
odpracovan˘ rok nad rámec 25 rokov sa
nezapoãítavanie príjmu aj naìalej zvy-
‰uje o 1 %.

V roku 2006 si návrh novely, ktorej
úãinnosÈ je od prvého januára 2006,
vyÏiada finanãné v˘davky vo v˘‰ke
1,066 mld Sk.

VYŠŠIA PODPORA NÁHRADNEJ
STAROSTLIVOSTI O DIEŤA
Okrem zmien v sluÏbách zamestnanos-
ti schválila NR SR aj nov˘ zákon o prís-
pevkoch na podporu náhradnej starost-
livosti o dieÈa. Jeho cieºom je motivácia
zmenou finanãnej podpory náhradnej
starostlivosti, zmenou podmienok
poskytovania príspevkov a v neposled-
nom rade aj roz‰írením adresátov a zv˘-
‰ením súm doposiaº poskytovan˘ch
príspevkov utvoriÈ finanãné podmien-
ky na vznik a udrÏanie náhradného
rodinného prostredia dieÈaÈu a vytvore-
nie podmienok na vykonávanie osobnej
starostlivosti o dieÈa príbuzn˘mi
a in˘mi blízkymi osobami dieÈaÈa,
motivovanie in˘ch osôb ako príbuz-
n˘ch a blízkych dieÈaÈa na prijatie roz-
hodnutia staraÈ sa o cudzie dieÈa. 

HLAVNÉ ZMENY 
PO 1. JANUÁRI 2006:� zv˘‰enie v‰etk˘ch príspevkov pes-
túnskej starostlivosti, � zrovnoprávnenie pestúnskej starost-
livosti s náhradnou osobnou starostli-
vosÈou (starí rodiãia, známi, susedia), to
znamená, Ïe finanãne budú podporova-
né aj tie formy náhradnej starostlivosti,
ktoré v súãasnosti nie sú podporované.

MINISTERSTVO PRÁCE, 
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

LEGISLATÍVA || 11
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POĽSKÝ INŠTALATÉR 
A FRANCÚZSKY ZAMESTNÁVATEĽ
Ak˘msi symbolom tejto predpovede sa
stala snáì v‰etk˘m Európanom známa
postava poºského in‰talatéra ãi zdravot-
nej sestry, ktorí berú pracovné príleÏi-
tosti Francúzom na ich vlastnom pra-
covnom trhu. Obavy z takéhoto v˘voja
sa preniesli do prechodn˘ch období
t˘kajúcich sa obmedzení vstupu na pra-
covn˘ trh. Jedno z najdlh‰ích, sedem-
roãn˘ch prechodn˘ch období pre kraji-

ny zo strednej Európy zaviedol ná‰
sused Rakúsko, ale i ná‰ najväã‰í
obchodn˘ partner Nemecko. V súãas-
nosti sa dostáva do popredia otázka, ãi
sú tieto opatrenia naozaj opodstatnené
a ãi vyhovujú samotn˘m zamestnávate-
ºom v niektor˘ch krajinách starej pät-
nástky, ktorí by moÏno oveºa rad‰ej pri-
vítali voºnej‰ie pravidlá na vlastnom
trhu práce pre nov˘ch ãlenov EÚ. 

CESTOVANIE ZA PRÁCOU
Neistota a obavy sa neprejavovali len zo
strachu z veºkého prílevu nekontrolova-
nej lacnej pracovnej sily, ale v prípade
Rakúska aj z opatrenia Slovenskej
republiky t˘kajúceho sa príspevku na
cestovanie do zamestnania z prihraniã-
n˘ch okresov do susedn˘ch krajín. Len
pred pár mesiacmi sa prehnali európ-
skymi tlaãov˘mi agentúrami správy
typu „Slovensko chce preniesÈ svoje
problémy s nezamestnanosÈou do sused-
n˘ch krajín“, ako sa v júni tohto roka
vyjadrila tajomníãka rakúskej sociálno-
demokratickej strany Doris Buresová.
Niektoré vyjadrenia zahraniãn˘ch médií
dostávali „bulvárnu príchuÈ“ v tvrde-
niach o kupovaní leteniek do Veºkej Bri-
tánie pre uchádzaãov o zamestnanie
ochotn˘m vycestovaÈ za prácou. 

NEMCOV PRACUJE 
V RAKÚSKU 50 000
SkutoãnosÈ v‰ak t˘mto palcov˘m titul-
kom nedala za pravdu. Spomínan˘ prís-
pevok vyuÏilo napríklad v prihraniãn˘ch
okresoch Senica a Bratislava s Rakúskom

len niekoºko uchádzaãov o zamestnanie,
takÏe o akomsi „v˘voze nezamestna-
n˘ch“ ãi prenose problémov s poãtom
nezamestnan˘ch na susedné krajiny
nemoÏno hovoriÈ. Celkovo v Rakúsku
pracuje okolo 340 000 cudzincov, z nich
je 5 600 zo Slovenska. Na porovnanie
rakúsky pracovn˘ trh bol schopn˘
„vstrebaÈ“ okolo 50 000 pracovníkov
z Nemecka, ão je oproti slovensk˘m
zamestnancom obrovské ãíslo. V Rakús-
ku, ktoré uplatÀuje 5 plus dvojroãné pre-

chodné obdobie, sa obavy v tejto súvis-
losti ani zìaleka nenaplnili. Príli‰né
obavy z prílivu lacnej pracovnej sily sa
zväã‰a prezentujú zo strany politikov
a niektor˘ch obãanov, priãom samotn˘
pracovn˘ trh t˘chto krajín by uvoºnenie
prísnych pravidiel skôr privítal. 

OBMEDZENIE PRACOVNÉHO TRHU 
NEZNAMENÁ OBMEDZENIE SLUŽIEB
Jednou z moÏností, ako sa dostaÈ na pra-
covn˘ trh krajiny, ktorá zaviedla voãi
Slovensku prechodné obdobia, je pre
na‰inca vyuÏitie moÏnosti zamestnania
sa v agentúre doãasného zamestnáva-
nia. Tieto agentúry, ktor˘ch je u nás
vy‰e 160, zamestnávajú obãanov v pra-
covnom pomere za úãelom jeho doãas-
ného pridelenia k uÏívateºskému
zamestnávateºovi. Znaãná ãasÈ t˘chto
zamestnávateºov je v zahraniãí. Dopyt
po na‰ich pracovníkoch cez tieto agen-
túry je veºk˘, priãom po vycestovaní do
zahraniãia je v rámci sluÏieb tak˘to pra-
covník stále zamestnancom agentúry,
ktorá ho vyslala, teda zamestnávateºa so
sídlom v SR. Dopyt po slovensk˘ch pra-
covníkoch v krajinách s obmedzením
pracovného trhu dokresºuje fakt, Ïe nie-
koºko agentúr doãasného zamestnáva-
nia má svojich konateºov z krajín, kde

sú prechodné opatrenia pre Slovákov na
trhu práce uplatnené. 

TRH SI SVOJE CESTY VŽDY NÁJDE
Záujem zahraniãn˘ch konateºov o zaloÏe-
nie agentúry tohto typu na Slovensku
poukazuje na skutoãnosÈ, Ïe dopyt po
na‰ich pracovníkoch existuje, ãím nabú-
rava opodstatnenie existencie t˘chto
obmedzení. Konatelia t˘chto agentúr
pochádzajú z krajín ako sú napr. Rakús-
ko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Fran-
cúzsko ãi Taliansko – ide teda o hlavn˘ch
predstaviteºov obmedzení na pracovnom
trhu v rámci EÚ. Samozrejme, Ïe sloven-
sk˘ pracovn˘ trh tomuto záujmu môÏe
len súhlasne prik˘vnuÈ, veì koniec-kon-
cov ochrana pracovného trhu nie je poli-
tikou na‰ej krajiny. Aj na tomto príklade
sa dá poukázaÈ na fakt, Ïe skutoãné

poznanie potrieb slobodného pracovné-
ho trhu je mnohokrát odli‰né od udeºova-
nia kvót od úradníckeho stola.

BUDÚCNOSŤ AGENTÚR 
DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA
Zakladanie agentúr podporovaného
zamestnávania zahraniãn˘mi konateºmi
ãi spoloãníkmi, ktorí porozumeli sku-
toãn˘m potrebám európskeho pracov-
ného trhu, preto môÏeme len uvítaÈ.
Samozrejme Ïe aj na tomto poli je veºa
úskalí. âasto sa stáva, Ïe takto vyslan˘
slovensk˘ pracovník nemá rovnaké
podmienky ako jeho zahraniãn˘ kolega.
Zväã‰a ide o rozdielnu v˘‰ku mzdy,
keìÏe takto umiestnen˘ pracovník
v zahraniãí môÏe byÈ platen˘ podºa
v˘‰ky mzdy, aká je na Slovensku.
Z tohto dôvodu by sa budúcnosÈ tohto
typu zamestnávania mala orientovaÈ
predov‰etk˘m na vyrovnávanie rozdie-
lov medzi na‰imi a zahraniãn˘mi
zamestnancami. V tejto súvislosti je
urãite najväã‰ím Ïelaním Slovenska,
a moÏno aj zahraniãn˘ch zamestnávate-
ºov, zru‰enie obmedzení t˘kajúcich sa
pracovného trhu voãi niektor˘m nov˘m
ãlenom Európskej únie.

Martin Labanc
Odbor mediálny a informačný ÚPSVR

Mnohí občania vstupom Slovenska do Európskej Únie v roku 2004
očakávali hlavne voľný prístup na pracovný trh starých členských
krajín EÚ. Voľný prístup na pracovný trh však podľa niektorých pred-
staviteľov „starej Európy“ mohol negatívne narušiť pracovné mies-
ta zo strany nových členov. Na popredné stránky novín sa dostali
články, ktorých obsahom boli niekedy priam katastrofické scenáre
o húfnom prílive lacnej pracovnej sily z východnej časti Európy. 

Sú obmedzenia 
na pracovnom trhu EÚ 
naozaj potrebné?

POČET UZATVORENÝCH DOHÔD UOZ, KTORÍ CHCELI VYUŽIŤ 
PRÍSPEVOK NA CESTOVANIE ZA PRÁCOU DO PRIHRANIČNÝCH 
OBLASTÍ V OKRESOCH BRATISLAVA A SENEC  DO OKTÓBRA 2005

Úrad PSVR Prihraničný región Počet žiadostí o príspevok
Bratislava Rakúsko 4
Senec Rakúsko/Česká republika 0/3
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ŠTRUKTÚRA NEZAMESTNANÝCH
V REGIÓNE
PrevaÏujú medzi nimi strojárski, sta-
vební a textilní odborníci, ão vypl˘va
z dlhodobej ‰truktúry priemyslu v regi-
óne. Prevahu v evidencii majú tieÏ
mladí obãania do 25 rokov veku, vyso-
k˘ poãet uchádzaãov tvoria star‰í obãa-
nia nad 50 rokov veku a obãania so
zdravotn˘m postihnutím. Z uvedeného
dôvodu sa ná‰ ÚPSVR v tomto roku
zameral na rie‰enie situácie t˘chto sku-
pín znev˘hodnen˘ch uchádzaãov
o zamestnanie, ktor˘ch je v priemere

14,6 % z celkového poãtu uchádzaãov
o zamestnanie. 

PROGRAM ZVYŠOVANIA 
ZAMESTNANOSTI
Pre rok 2005 bol vypracovan˘ Program
zvy‰ovania zamestnanosti v územnej
pôsobnosti ÚPSVaR v Trenãíne so
zameraním na tieto skupiny. V záujme
rie‰enia úloh vypl˘vajúcich z Progra-
mu bol predloÏen˘ Ústrediu práce,
sociálnych vecí a rodiny na schválenie
Projekt v zmysle § 54 ods. 2 zákona ã.
5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektor˘ch záko-
nov, s názvom Regionálna burza práce,
projekt ústredie schválilo s financova-
ním zo ‰tátneho rozpoãtu. 

VÝSLEDOK – REGIONÁLNA
BURZA PRÁCE
Regionálna burza práca sa uskutoãnila
29. septembra 2005 na V˘stavisku TMM
a. s. Trenãín, ktoré ako jediné bolo schop-

né realizovaÈ na‰u poÏiadavku na pries-
tory v na‰om regióne. Burza bola urãená
záujemcom o zamestnanie z regiónu
Trenãín, Dubnica n/Váhom a Ilava, ako
i ‰irokej verejnosti, zamestnávateºom,
agentúram sprostredkovania zamestna-
nia a vzdelávacím spoloãnostiam. Pozva-
ní boli znev˘hodnené UoZ, burza sa
uskutoãnila koncom septembra v záujme
prizvania v‰etk˘ch novozaevidovan˘ch
absolventov ‰kôl, mlad˘ch ºudí do 25
rokov. Zabezpeãen˘ bol aj dovoz UoZ
z deta‰ovan˘ch pracovísk. 

ÚČASŤ 
NA BURZE
Burzy sa zúãastnilo
celkom 2 000 úãast-
níkov, 45 zamestná-
vateºov zo Sloven-
skej i âeskej repub-
liky, z toho viac ako
1 300 uchádzaãov
o zamestnanie, kto-
rí svojou úãasÈou
splnili podmienku
pravidelného kon-
taktu s úradom prá-
ce – ten vytvoril na
burze svoje vysunu-

té pracovisko. Hlavn˘m cieºom burzy
bola predov‰etk˘m prezentácia zamest-
návateºov, ich ponuky voºn˘ch pracov-
n˘ch miest, prezentácia agentúr spros-
tredkovania zamestnania s ponukami
pracovn˘ch miest v Slovenskej republike
i v ‰tátoch Európskej únie. Ponúkan˘ch
bolo 1 500 pracovn˘ch miest. Priestor pre
svoju prezentáciu mali i vzdelávacie spo-
loãnosti s ponukami rôznorodej ‰kály
vzdelávacích kurzov. 

PONUKA EURES
Tunaj‰í úrad bol zastúpen˘ referátom
EURES, ktor˘ prezentoval predov‰et-
k˘m pracovné a Ïivotné podmienky
v ‰tátoch EÚ a aktuálne pracovné ponu-
ky. Zamestnanci oddelenia aktívnej
politiky trhu práce prezentovali národ-
né projekty, ktoré sú v na‰ich podmien-
kach realizované, a tieÏ v‰etky nástroje
aktívnej politiky vypl˘vajúce zo zákona
o sluÏbách zamestnanosti. Za t˘mto
úãelom bola pre úãastníkom burzy
zabezpeãená propagácia i vo forme letá-
kov, ktoré obdrÏali v‰etci úãastníci. 

HOSTIA AJ ZO ZAHRANIČIA
Pote‰ila úãasÈ pozvan˘ch hostí na burze
– Mgr. Daniely KaluÏnej, generálnej ria-
diteºky sekcie zamestnanosti MPSVa
rodiny SR, generálneho riaditeºa Ústre-
dia PSVR PhDr. Rudolfa Sokola,
námestníãky gen. riaditeºa pre sluÏby
zamestnanosti Ing. Tatiany Matejovião-
vej, Mgr. Vieroslavy Ráchelovej, povere-
nej riadením odboru APTP a projekto-
vého riadenia, kolegov z âeskej republi-
ky, s ktor˘mi ná‰ úrad dlhodobo udrÏia-
va priateºské vzÈahy, z Úradu práce Zlín,
odkiaº pri‰iel Ing. Zdenûk Semerád, ria-
diteº úradu, spolu so svojimi vedúcimi
oddelení a deta‰ovan˘ch pracovísk.

Ing. BRANISLAV HORNÍK,
riaditeľ ÚPSVR v Trenčíne

Regionálna burza 
práce Trenčín
Okres Trenčín so svojimi detašovanými pracoviskami v Ilave
a v Dubnici n/Váhom sa zaraďuje medzi regióny s najnižšou mie-
rou nezamestnanosti v Slovenskej republike. Napriek tomu má
svoje špecifiká, na ktoré je potrebné sa zamerať pri riešení situá-
cie na trhu práce. Ide predovšetkým o prevahu mužov v evidencii
uchádzačov o zamestnanie, ktorých je tu približne 53 %. 

Deň  informačných
a poradenských  
služieb, Pezinok 2005
Odbor služieb zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Pezinku zorganizoval dňa 30. septembra 2005 v Dome Kultúry
Pezinok „Deň informačných a poradenských služieb, Pezinok
2005.“ Bol určený na prezentáciu činnosti ÚPSVaR v Pezinku, rov-
nako aj pre zamestnávateľov, sprostredkovateľské agentúry a vzde-
lávacie inštitúcie, ktorí mali možnosť prezentovať svoju činnosť

BURZA PRÁCE V PEZINKU 
PO PRVÝKRÁT
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Pezinku organizoval akciu tohto
druhu prv˘krát. Odprezentoval a pred-
stavil ‰irokej verejnosti svoju ãinnosÈ

a moÏnosti spolupráce ãi uÏ osobám,
ktoré hºadajú, alebo chcú zmeniÈ
zamestnanie, ale i zamestnávateºom
z okresov Pezinok a Senec a ponúkol
im vzájomnú spoluprácu. MoÏnosÈ
predstaviÈ sa mali aj sprostredkovateº-
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ské agentúry, ktoré oboznámili verej-
nosÈ so svojou ãinnosÈou a ponúkali
voºné pracovné miesta. Prínosom bola
aj moÏnosÈ získania informácií o pra-
covn˘ch ponukách z ãlensk˘ch krajín
EÚ, ktorú prezentovali pracovníci refe-
rátu EURES.

NOVÁ SLUŽBA – DIŠTANČNÉ
PRÁVNE PORADENSTVO
Rovnako zaujímavá pre náv‰tevníkov
bola prezentácia novoposkytovanej
sluÏby Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny v Pezinku – tzv. di‰tanãné
právne poradenstvo, v rámci ktorého
úrad poskytuje sluÏby vo forme infor-
mácií a poradenstva v oblasti pracovno-
-právnych vzÈahov pre obãanov Sloven-
ska. Najviac informácií a poradenstva
bolo poskytnut˘ch o podmienkach evi-
dencie na ÚPSVaR v Pezinku, o jednot-
liv˘ch realizovan˘ch Národn˘ch pro-
jektoch na odbore sluÏieb zamestnanos-
ti, aktívnych opatreniach na trhu práce,
‰truktúre a ãinnosti Úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny v Pezinku.

VZÁJOMNE VÝHODNÁ ÚČASŤ
„DÀa Informaãn˘ch a poradensk˘ch

sluÏieb, Pezinok 2005“ sa zúãastnilo 19
zamestnávateºov, 3 agentúry doãasného
zamestnávania a 3 vzdelávacie in‰titú-
cie. Akciu nav‰tívilo viac ako 650 ºudí,
ktorí mali moÏnosÈ získaÈ nové infor-
mácie o trhu práce v okresoch Pezinok
a Senec, rady a moÏnosti ako sa pripra-
viÈ na v˘berové konanie, mali moÏnosÈ
stretnúÈ sa priamo so zamestnávateºmi,
vyskú‰aÈ si v praxi prijímací pohovor,
ponúknuÈ svoje vedomosti, schopnosti,
zruãnosti a presvedãiÈ zamestnávateºa
o svojich prednostiach na konkrétne
pracovné miesto. 

NOVÉ MOŽNOSTI PRE VŠETKÝCH
Náv‰tevníci mohli u agentúr doãasného
zamestnanie nájsÈ ponuky pracovn˘ch
miest a t˘m vyrie‰iÈ svoju momentálnu
situáciu. U vzdelávacích in‰titúcií zís-
kaÈ informácie o pripravovan˘ch rekva-
lifikaãn˘ch kurzoch, ãi uÏ v˘uãby cu-
dzích jazykov, alebo kurzoch, ktoré im

pomôÏu ºah‰ie
a kvalifikova-
nej‰ie sa uplat-
niÈ na trhu prá-
ce. „DeÀ infor-
maãn˘ch a po-
radensk˘ch slu-
Ïieb, Pezinok
2005“ priniesol
nové informá-
cie, podnety
a otvoril nové
moÏnosti spo-
lupráce ãi uÏ
pre náv‰tevní-
kov, pozvané
in‰titúcie, ako
aj pre pracovní-

kov Odboru sluÏieb zamestnanosti, ako
ão najlep‰ie nasmerovaÈ pomoc a sluÏ-
by klientom.

DARINA KOŠUTOVÁ, 
LADISLAV ŠVRČEK

ÚPSVR Pezinok

ky prezentovaÈ svoju spoloãnosÈ, ponu-
ky pracovn˘ch pozícií, poÏiadavky na
zamestnancov a odpovedaÈ na otázky
záujemcov. EURES poradcovia z âeskej
republiky, Fínska, Írska, Slovinska

a Veºkej Británie
odprezentovali Ïi-
votné a pracovné
podmienky vo svo-
jich krajinách. MoÏ-
nosÈ prezentácie
spoloãnosti vyuÏil
aj ãesk˘ zamestná-
vateº ·koda Auto
a.s. TaktieÏ bola od-
prezentovaná infor-
mácia o sluÏbách
zamestnanosti úra-
dov práce, sociál-
nych vecí a rodiny.
KaÏd˘ zamestná-
vateº mal k dispozí-
cií vlastn˘ stánok,

Medzinárodná
EURES burza práce
Banská Bystrica
Sieť EURES na Slovensku zorganizovala v dňoch 9. – 10. novembra
2005 v Dome Kultúry v Banskej Bystrici aktivít ďalšiu, v poradí už IV.
medzinárodnú EURES burzu práce. Do jej prípravy sa popri sieti
EURES aktívne zapojil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Ban-
skej Bystrici. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 9. novembra
o 9.00 hod. úvodným príhovorom Ing. Borisa Katuščáka, ktorý
v mene siete EURES privítal vystavovateľov a hostí, Ing. Jána Králi-
ka, Csc., primátora Banskej Bystrice, PhDr. Rudolfa Sokola, gene-
rálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 
a Ing. Rudolfa Vnenčáka, riaditeľa ÚPSVR v Banskej Bystrici.

voºn˘ch pracovn˘ch miest v 7 krajinách
EÚ/EEP. Poãas akcie zamestnávatelia
a ich zástupcovia urobili s klientmi 1 281
osobn˘ch v˘berov˘ch pohovorov. Na
základe osobnostn˘ch, profesionálnych
a jazykov˘ch schopností bola úspe‰nosÈ
pohovorov vyhodnotená zamestnávateº-
mi v podobe prísºubu práce pre 336 klien-
tov. Svoj záujem o zamestnanie v kraji-
nách EÚ/EEP na základe svojej úãasti
deklarovalo v priebehu dvoch dní 3 028
osôb. Priamou úãasÈou burzu podporili aj
zahraniãní partneri siete EURES a to
z Veºkej Británie, Fínska, Nórska, Írska,
Slovinska a âeskej republiky. EURES
poradcovia z t˘chto krajín zastupovali
niekoºk˘ch zamestnávateºov a ponúkali
ich voºné pracovné miesta.

DOBRÉ PODMIENKY 
NA PREZENTÁCIU
Zamestnávatelia a EURES poradcovia
z krajín EÚ mali vyhraden˘ priestor,
kde mohli s pomocou modernej techni-

SOLÍDNA ÚČASŤ ZO STRANY
VŠETKÝCH ZÚČASTNENÝCH
Medzinárodnej burzy práce sa zúãastnilo
19 zamestnávateºov priamo a 8 v zastú-
pení sieÈou EURES. Ponúkali 2 981
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AKADÉMIA –
VAPAC 2005

Vo výstavných priestoroch Bratislavského kultúrneho a infor-
mačného strediska PKO sa v dňoch 25. – 27. 10. 2005 usku-
točnil 9. ročník AKADÉMIA a 7. ročník VAPAC, veľtrhu pomatu-
ritného vzdelávania, práce a cestovania. Pod záštitou Minister-
stva školstva SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
podujatie otvorili odborný garant veľtrhu Daniela Kráľovičová,
za ministerstvo školstva Peter Mederly a za Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny generálny riaditeľ Rudolf Sokol.

·TUDOVAË, CESTOVAË,
ZAMESTNAË SA
Nosnou témou veºtrhu v tomto roku
boli „·tudijné a pracovné moÏnosti
mládeÏe v podmienkach EÚ“, hlav-
n˘m cieºom bolo pomôcÈ mlad˘m
ºuìom po ukonãení strednej ãi vyso-
kej ‰koly ºah‰ie sa zorientovaÈ
v ‰irokej palete moÏností uplatnenia
sa v ìal‰om Ïivote. Zástupcovia uni-
verzít, vysok˘ch ‰kôl a vzdeláva-
cích in‰titúcií informovali o moÏ-
nostiach a podmienkach ‰túdia. Na
veºtrhu mali zastúpenie i vystavo-
vatelia – agentúry a organizácie
s ponukou ìal‰ieho vzdelávania,
‰túdia jazykov, ‰túdia na zahraniã-
n˘ch ‰kolách, ale aj s ponukou bri-
gád a práce v zahraniãí. Veºtrhy
AKADÉMIA a VAPAC patria dnes
medzi najväã‰ie veºtrhy organizova-
né na Slovensku urãené mlad˘m
ºuìom od 18 rokov, informácie v‰ak
mali moÏnosÈ vyuÏívaÈ aj obãania
v produktívnom veku. Veºtrhy
AKADÉMIA a VAPAC majú podob-
n˘ charakter ako veºtrhy uskutoã-
Àované v mnoh˘ch mestách sveta
ako Brusel, ParíÏ, Bankok, ãi Seatt-
le a tematicky patria do siete aktivít
Education and Career Fairs.

Úspe‰nosÈ podujatia dokladuje
moÏnosÈ nájsÈ si uÏitoãnú informá-
ciu zo ‰irokého spektra materiálov
a rád o ‰túdiu, moÏnostiach vzdelá-
vania, práce, brigád pre t˘ch, ktorí
hºadajú zamestnanie vo firmách na
Slovensku a v zahraniãí, ako aj fakt,
Ïe na ploche „pár ‰tvorcov˘ch met-
rov“ sa prezentovalo vy‰e 60 vysta-
vovateºov, priãom poãet náv‰tevní-
kov bol cca 10 000 ºudí. 

PREZENTÁCIA ÚSTREDIA
PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY
Do celkového koloritu veºtrhu pris-

pelo svojou „tro‰kou“ aj Ústredie

práce, sociálnych vecí a rodiny
mnoÏstvom tlaãen˘ch informácií,
letákov, informaãn˘ch broÏúr, ale 
aj priamych konzultácií. Rady
náv‰tevníkom sa t˘kali celého
spektra problematiky trhu práce
a zamestnanosti, napr. sprostredko-
vania dlhodobého aj sezónneho
zamestnania, letn˘ch brigád pre
‰tudentov, stáÏov˘ch pobytov
v zahraniãí, Ïivotn˘ch a pracov-
n˘ch podmienok v krajinách EÚ, ãi
moÏností hºadania voºn˘ch pracov-
n˘ch miest, ão ocenili hlavne absol-
venti ‰kôl. ZisÈovali si moÏnosti
absolventskej praxe pre získanie
odborn˘ch zruãností a praktick˘ch
skúseností u zamestnávateºa a tieÏ
moÏnosti sluÏieb siete EURES.
SúãasÈou boli aj osobné konzultácie
a poradenské sluÏby. Náv‰tevníci
mali príleÏitosÈ prezrieÈ si databázu
voºn˘ch pracovn˘ch miest na strán-
ke www.upsvar.sk a www.eures.sk.
Veºmi pouãn˘m bolo pre úãastníkov
veºtrhu oboznámenie sa s progra-
mom „Sprievodca svetom povola-
ní“, ktor˘ je prístupn˘ ‰irokému
spektru uÏívateºov na internetovej
stránke www.povolania.sk. 

ëal‰í roãník veºtrhu AKADÉMIA –
VAPAC 2006 slovensk˘ch a zahra-
niãn˘ch vysok˘ch ‰kôl a vzdeláva-
cích in‰titúcií sa bude konaÈ od 
7. do 9. novembra 2006. Dúfame, Ïe
prekoná úspech svojich predchod-
cov v pomoci pri hºadaní moÏnosti
uplatnenia sa mlad˘ch ºudí po
ukonãení strednej ãi vysokej ‰koly
v rámci ìal‰ieho vzdelávania, ãi
uplatnenia sa na trhu práce. 

Mgr. MARTIN LABANC
Odbor mediálny

a informačný ÚPSVR

v rámci ktorého prezentoval svoju spo-
loãnosÈ a pracovné ponuky, ako aj
vyhraden˘ priestor pre v˘berové poho-
vory, kaÏdému zamestnávateºovi bol
k dispozícii pridelen˘ EURES poradca
alebo EURES asistent SR, ktorí pomá-
hali s organizáciou pohovorov a s pre-
konaním jazykovej bariéry klientov.

ZAUJÍMAVÁ PONUKA 
PRACOVNÝCH MIEST V RÁMCI EÚ
Ponúkaná bola ‰iroká ‰kála voºn˘ch
pracovn˘ch miest, napr. v pozíciách
opatrovatelia, pracovníci vo fabrikách,
vodiãi nákladnej a kamiónovej dopra-
vy, zváraãi, nástrojári, sústruÏníci, fré-
zari, horizontkári, obsluha strojov, kon-
trolóri kvality, technici, údrÏbári, elek-
troin‰talatéri, ãalúnnici, strihaãi texti-
lu, krajãíri, zdravotné sestry, mäsiari,
ãa‰níci, kuchári, manipulaãní pracov-
níci v skladoch, pracovníci bezpeãnost-
nej sluÏby, robotníci v automobilovom
priemysle, in‰talatéri.

MNOHO KVALITNÝCH 
A ZROZUMITEĽNÝCH INFORMÁCIÍ
Záujemcovia mali príleÏitosÈ získaÈ infor-
mácie v stánku EURES o moÏnostiach
zamestnaÈ sa v krajinách EÚ, ako aj pre-
zrieÈ si databázu voºn˘ch pracovn˘ch prí-
leÏitostí na stránke www.eures.sk. K dis-
pozícií bolo 6 poãítaãov pripojen˘ch on-
-line na internet. MnoÏstvo letákov, infor-
maãn˘ch broÏúr, ako aj samotné prezen-
tácie Ïivotn˘ch a pracovn˘ch podmienok
v krajinách EÚ poskytlo náv‰tevníkom
mnoho informácií a ‰irok˘ prehºad o Ïivo-
te a práci v Európe. Klientom boli na tabu-
liach i v letákovej forme dostupné vzory
Európskeho formátu Ïivotopisu v niekoº-
k˘ch jazykoch. Boli im vytvorené „pracov-
né kútiky“, kde podºa predlohy, ktorú
dostali k dispozícii, si spracovali vlastn˘
Ïivotopis a odovzdali ho pri v˘berovom
pohovore so zamestnávateºom. V stánku
Ústredia PSVR mali náv‰tevníci moÏnosÈ
získaÈ komplexné informácie o ãinnosti
odboru sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb
a odboru aktívnej politiky trhu práce
a projektového riadenia. 

Ing. ALŽBETA SPIŠIAKOVÁ,
EURES poradkyňa

ÚPSVR Banská Bystrica
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■ V STROPKOVSKOM REGIÓNE 
ZAZNAMENALI VÝRAZNÝ POKLES
EVIDOVANÝCH NEZAMESTNANÝCH
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove zazna-

menal v tomto roku v˘razn˘ pokles evidovan˘ch nezamest-
nan˘ch aÏ o 7 percent. Ako potvrdil riaditeº odboru sluÏieb
zamestnanosti ÚPSVR v Stropkove Peter Lofaj, o zníÏenie
miery nezamestnanosti z januárov˘ch 20 percent na súãas-
n˘ch 13 sa zaslúÏila prevádzka káblov˘ch zväzkov, ktorú
zriadila vo v˘robn˘ch priestoroch Tesly na prahu leta istá
michalovská firma. Do dne‰ného dÀa sa v nej zamestnalo uÏ
vy‰e 400 ºudí, z ãoho väã‰ina bola v evidencii úradu práce.
Firma má v ponuke ìal‰ích 80 pracovn˘ch miest pre záujem-
cov zo Stropkova a okolia. Presvedãili sa o tom dnes aj
uchádzaãi o prácu v Medzilaborciach, ktorí sa na tamoj‰om
deta‰ovanom pracovisku stropkovského úradu práce zúãast-
nili na v˘berovom konaní. Do v˘beru pracovníkov na robot-
nícke profesie v novozriadenej v˘robe zainteresovali investo-
ri Radu starostov obcí stropkovského regiónu. Postupné
napæÀanie pracovn˘ch kapacít vytvára predpoklad, Ïe súãas-
ná nízka miera nezamestnanosti v tomto okrese neporastie
ani s postupn˘m útlmom sezónnych prác.

Rozhlasová stanica Regina
– Východoslovenský regiónžurnál

■ V RIMAVSKEJ SOBOTE CHCÚ 
ZRIADIŤ KRAJČÍRSKU DIELŇU 
PRE NEZAMESTNANÝCH RÓMOV
Medzi prvoradé úlohy Informaãného a poradenského

centra Rómov v Rimavskej Sobote v tomto roku patrí zriade-
nie krajãírskej dielne v priestoroch centra. Minul˘ t˘ÏdeÀ
odoslali projekt, ktor˘ finanãn˘m obnosom 300-tisíc korún
poãíta s podporou v rámci programu integrácie Rómov. Zo
zaãiatku by tu malo pracovaÈ 6 – 7 ºudí z radov nezamestna-
n˘ch, ktorí budú na absolventskej praxi. UÏ majú dohodnutú
spoluprácu s regionálnym Úradom práce, rodiny a sociál-
nych vecí v Rimavskej Sobote. MiestnosÈ pre krajãírsku diel-
Àu, ktorá by mala upevÀovaÈ aj pracovné návyky mlad˘ch
Rómov, je uÏ pripravená a podºa informácií Zity GaÏovej,
vedúcej centra, so zahájením ãinnosti poãítajú od februára
budúceho roka. Ich ìal‰ia iniciatíva vychádza z projektu Vas
amenge, Pre nás, a je zameraná na osvetu v oblasti zdravot-
níctva a osobnej hygieny. Projekt bol vypracovan˘ na granto-
vú v˘zvu Nadácie otvorenej spoloãnosti. Na odborn˘ch pred-
ná‰kach sa hlavne rómske Ïeny budú oboznamovaÈ s detsk˘-
mi chorobami, zásadami osobnej hygieny, správnej a zdravej
v˘Ïivy so spôsobmi Ïivota v sociálnom prostredí a ìal‰ími
témami. Pri tomto projekte predpokladajú spoluprácu s riadi-
teºstvom nemocnice v Rimavskej Sobote a regionálnym hygi-
enikom. Informaãné a poradenské centrum Rómov v najbliÏ-
‰om období v mesiaci december plánuje uskutoãniÈ aj dve
veºkolepé kultúrne podujatia v Rimavskej Sobote. Bude to
DeÀ rómskej kultúry a pod názvom Zlaté struny Cinky Panny
súÈaÏ rómskych primá‰ov.

Rozhlasová stanica Regina
– Spravodajské spektrum

■ NEZAMESTNANOSŤ DOSIAHLA 
11,2 PERCENTA
Miera evidovanej nezamestnanosti poãítaná z poãtu

uchádzaãov o zamestnanie dosiahla ku koncu septembra 11,2
percenta. V porovnaní so septembrom 2004 klesla takmer
o dva percentuálne body. Celkov˘ poãet nezamestnan˘ch,
ktorí mohli nastúpiÈ do práce, sa na konci deviateho mesiaca
blíÏil k tristotisícom. Oproti koncu augusta ich bolo síce
o osemtisíc viac, no v porovnaní s rovnak˘m obdobím minu-
lého roku to ich bolo o vy‰e 54-tisíc menej. "Je to najniÏ‰ia
septembrová miera nezamestnanosti za uplynul˘ch sedem
rokov," povedal Rudolf Sokol, riaditeº Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny. SME – SITA

■ NIŽŠIA NEZAMESTNANOSŤ
V septembri sa o zamestnanie uchádzalo 327 790 Slovákov.

Oproti augustu je to o 9 141 ºudí viac, medziroãne v‰ak menej
o 52 013 osôb. Poãet disponibiln˘ch uchádzaãov o zamestna-
nie bol 289 617 a medzimesaãne vzrástol o 8 068 osôb. Infor-
movalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Miera nezamestnanosti za posledn˘ mesiac vypoãítaná z cel-
kového poãtu uchádzaãov o zamestnanie dosiahla 12,67 per-
centa a medzimesaãne vzrástla o 0,32 bodu. "Disponibilná
miera nezamestnanosti bola v septembri 11,20 percenta, med-
zimesaãne vzrástla o 8 068 osôb, celkovo je to 289 617 osôb. Je
to mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom,
ale je to najniÏ‰ia miera nezamestnanosti za posledn˘ch sedem
rokov," kon‰tatoval generálny riaditeº ústredia Rudolf Sokol.

Hospodárske noviny – TASR

■ VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI V SR
ªudí bez práce je opäÈ o nieão viac, podºa údajov z ústre-

dia práce je na Slovensku okolo 330-tisíc nezamestnan˘ch, to
je nieão vy‰e 12,5 percenta. Mierny nárast nezamestnanosti
spôsobili najmä absolventi ‰kôl, ktorí si nena‰li prácu a v sep-
tembri po prázdninách sa zaevidovali na úradoch práce, ide
o asi 12-tisíc absolventov. Tradiãne najhor‰ia situácia v okre-
se Rimavská Sobota, naopak najlep‰ia v Bratislave. Ústredie
práce v‰ak pripomína, Ïe na Slovensku máme momentálne
najniÏ‰iu nezamestnanosÈ za ostatn˘ch sedem rokov, úrady
práce v‰ak oãakávajú do konca roka e‰te mierny nárast neza-
mestnanosti, pretoÏe sa konãia sezónne práce.

Rozhlasová stanica Twist – Žurnál

■ OTVORILI NOVÝ DOMOV 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Nov˘ domov sociálnych sluÏieb pre 55 klientov s ÈaÏ‰ím

i ºah‰ím mentálnym postihnutím otvorili v utorok v priesto-
roch b˘val˘ch vojensk˘ch kasární v Plaveckom Podhradí.
Zariadenie je urãené pre ãasÈ klientov z obdobného domu vo
Veºkom Bieli. Podºa riaditeºa zariadenia v Plaveckom Pod-
hradí Michala Kuno‰íka sú tu pre klientov maximálne moÏ-
nosti na ich kultúrny a duchovn˘ rozvoj. "Majú tu vlastné
izby, spoloãenské miestnosti, uãebne s knihami, dielne i pas-
toraãné centrum," povedal Kuno‰ík. Pravda – SITA

■ NOVÝ FOND PRE NEZAMESTNANÝCH
Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vo ‰tvr-

tok navrhne vytvorenie fondu EÚ na zmiernenie sociálneho
dosahu globalizácie na sektory a regióny trpiace nezamestna-
nosÈou. Snahou je prekonaÈ slep˘ bod v rokovaniach o dlho-
dobom rozpoãte únie. Po rokovaniach s americk˘m preziden-
tom Georgeom W. Bushom zároveÀ pripustil, Ïe EÚ je pripra-
vená otvoriÈ svoje trhy pre dovoz väã‰ieho objemu poºnohos-
podárskych produktov, ak ostatné krajiny pristúpia na zníÏe-
nie bariér v obchode s priemyselnou produkciou a sluÏbami.

24 hodín – TASR

■ NOVÍ INVESTORI PRINESÚ TISÍC MIEST
Tisíc pracovn˘ch miest vytvoria v priemyselnom parku

v Leviciach dvaja investori z Holandska a Nemecka. Ich
zástupcovia podpísali s mestom zmluvy o budúcej zmluve na
kúpu pozemku. Podºa levického primátora ·tefana Mi‰áka
kaÏdá firma plánuje zamestnaÈ po 500 ºudí. Do priemyselné-
ho parku smeruje aj indická spoloãnosÈ Steel Strips Wheels,
ktorá sa zaoberá v˘robou diskov automobilov˘ch kolies.
"S touto firmou rokujeme uÏ dlho. ZvaÏovala aj iné lokality na
Slovensku, rozhodla sa v‰ak pre Levice. Návrh zmluvy o bu-
dúcej zmluve je pripraven˘ na podpis," informoval Mi‰ák.

Krátke správy
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Tieto tri firmy by mali v levickom priemyselnom parku pre-
investovaÈ od 700 miliónov do 1,2 miliardy korún. „Tieto
investície v‰ak urãite nenahradia pripravovanú 20-miliardovú
investíciu juhokórejskej firmy Hankook, ktorá podºa v‰etkého
uÏ neuvaÏuje o v˘stavbe závodu na Slovensku. DokáÏeme
v‰ak vytvoriÈ sºubované pracovné miesta s in˘mi investormi,"
dodal primátor. Prv˘m investorom v priemyselnom parku
v Leviciach je ‰védska spoloãnosÈ Nefab Packaging, ktorá
zaãala skú‰obnú prevádzku. V plnej prevádzke by mala
zamestnávaÈ 130 ºudí. V˘stavbu nového závodu rozbehla
i slovensko-rakúska spoloãnosÈ Globo Eastern Európe, ktorá
plánuje v montáÏno-logistickom centre elektrick˘ch svieti-
diel zamestnávaÈ 70 ºudí.

Hospodárske noviny – TASR

■ CHUDOBNÍ: PRÁVNIK ZADARMO
V súãasnosti môÏe dostaÈ bezplatnú právnu pomoc kto-

koºvek bez ohºadu na majetkové pomery. Poskytujú ju v kaÏ-
dom krajskom meste. Presné miesto a ãasy sú uvedené na strán-
ke ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk v sekcii SluÏ-
by obãanom. Nev˘hodou tohto systému je, Ïe obãan dostane iba
bezplatnú radu, ale nemá nárok aj na zastupovanie pred súdom.
Bezplatná pomoc sa t˘ka obãianskoprávnych, pracovnopráv-
nych a rodinn˘ch vecí. Od 1. januára sa poskytovanie bezplat-
nej právnej pomoci úplne zmení. Dostanú ju uÏ iba ºudia
v hmotnej núdzi, ale pomoc bude komplexná. Bude zah⁄ÀaÈ
obdobie pred zaãatím súdneho konania cez vyhlásenie rozsud-
ku aÏ po pomoc po skonãení konania. "Chceme, aby sa ku kva-
litnej právnej pomoci dostali najmä sociálne znev˘hodnení
obãania," vraví ªubomíra Mikloviãová z ministerstva spravodli-
vosti. Tomu zodpovedajú aj podmienky na poskytnutie pomo-
ci. Aby ju obãan získal, nesmie jeho príjem prekroãiÈ 1,4-náso-
bok Ïivotného minima, ão je teraz 6 412 korún po odpoãítaní
daní a poistného. Hodnota sporu musí prevy‰ovaÈ hodnotu
minimálnej mzdy, okrem sporov, ktor˘ch hodnota sa nedá
vyãísliÈ. Kºúãovou podmienkou je, Ïe spor nie je zjavne neús-
pe‰n˘. Postup pri poskytnutí bezplatnej pomoci po 1. januári: � Bezplatná pomoc bude poskytovaná v obãianskoprávnych,
pracovnoprávnych a rodinn˘ch sporoch. Ak pôjde o cezhra-
niãn˘ spor, tak aj v obchodn˘ch veciach. � Obãania budú Ïiadosti o poskytnutie pomoci posielaÈ do
Centra právnej pomoci. � Îiadosti budú na jednotnom formulári a budú k nim pri-
pojené doklady preukazujúce materiálnu núdzu. Pracovníci
Centra môÏu pri vypæÀaní Ïiadosti pomôcÈ, následne ÏiadosÈ
do 30 dní posúdia. � Obãan Ïiadajúci pomoc sa okrem Centra môÏe obrátiÈ aj na
advokátov zapísan˘ch v zozname advokátov poskytujúcich
právnu pomoc, tí poskytnú za poplatok 150 korún (rovnak˘
poplatok sa bude vyÏadovaÈ aj v centrách) predbeÏnú kon-
zultáciu v trvaní jednej hodiny. O konzultáciu môÏu poÏiadaÈ
t˘chto advokátov aj ºudia, ktorí nie sú v materiálnej núdzi.

SME

■ ABY KAŽDÉ DIEŤA MALO RODINU
Viac ako 2,2 milióna flia‰ nápoja Kofola ponesie aÏ do

Vianoc okrem zlatého prasiatka aj obrázok ‰Èastnej rodiny
pod vianoãn˘m stromãekom. Tento symbol predstavuje rodi-
nu, ktorú organizácia Úsmev ako dar prostredníctvom pro-
gramu PRIDE priná‰a deÈom z detsk˘ch domovov. Finanãná
pomoc poãas vianoãného obdobia zlep‰í ‰ance detí na nájde-
nie Ïelanej náhradnej rodiny. "V rámci na‰ej pravidelnej via-
noãnej komunikácie sme chceli priniesÈ nieão, ão by pote‰ilo
nielen na‰ich spotrebiteºov, ale prinieslo úÏitok t˘m, ktorí to
potrebujú. Preto sme sa rozhodli vo vianoãnom ãase poskyt-
núÈ priestor organizácii Úsmev ako dar a jej programu PRIDE
na etikete nápoja Kofola," hovorí Branislav Burák, marketin-
gov˘ manaÏér spoloãnosti. Program PRIDE pomáha deÈom
z detsk˘ch domovov pri hºadaní rodín, ktoré sú ochotné
a schopné napæÀaÈ ich potreby. Vianoãné príspevky, ktoré sa

rozhodnete venovaÈ na tento program, môÏete poslaÈ na ãíslo
úãtu 4040 029-105/3100 pod variabiln˘m symbolom 333.
Informácie o tejto vianoãnej spolupráci sú k nahliadnutiu na
www.usmev.sk. Tu nájdete v januári 2006 aj v‰etky informá-
cie o v˘‰ke získan˘ch prostriedkov a úãele ich vyuÏitia.

Večerník

■ BEZPEČNOSTNÉ KAMERY OBSLUHUJÚ 
TELESNE POSTIHNUTÍ PRACOVNÍCI
V mestskej ãasti Bratislava-Staré mesto je 17 bezpeãnost-

n˘ch kamier, ktoré monitorujú prevaÏnú ãasÈ centra Bratisla-
vy 24 hodín denne. Kamery je moÏno ovládaÈ v automatickom
alebo manuálnom reÏime. Od jesene tohto roka majú v mest-
skej polícii v súvislosti s kamerov˘m systémom novinku –
o ich obsluhu sa stará sedem telesne postihnut˘ch pracovní-
kov, z toho na stanici Mestskej polície Staré Mesto dvaja. Ako
uviedol hovorca bratislavskej Mestskej polície Peter Pleva,
záujem o túto prácu prejavilo 35 záujemcov. "Pre‰li psycholo-
gick˘mi testami a museli preukázaÈ aj poãítaãovú gramotnosÈ.
V˘stupy z bezpeãnostn˘ch kamier sa totiÏ ukladajú do poãíta-
ãa", povedal. ZamestnávaÈ telesne postihnut˘ch ºudí ukladá
vyhlá‰ka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky. Skôr ako nastúpili za ovládací pult bezpeã-
nostn˘ch kamier, museli sa oboznámiÈ s legislatívou, ktorá sa
t˘ka mestskej polície. Vo v˘kone "sluÏby" sú od septembra
tohto roka. Sú medzi nimi muÏi aj Ïeny, i vozíãkár, ktor˘ pra-
cuje na stanici Mestskej polície v Bratislave-PetrÏalke. Mestskí
policajti sa takto vìaka nástupu svojich telesne postihnut˘ch
kolegov moÏu viac venovaÈ v˘konu sluÏby v teréne.

Prešporské noviny 

■ STOP ZDRAVOTNÉMU HENDIKEPU
Bezbariérové Slovensko? Podºa ºudí, ktorí sú nútení pohy-

bovaÈ sa pomocou invalidného vozíãka, rozhodne stavebné rie-
‰enie mnoh˘ch budov aÏ také bezbariérové nie je. V˘nimkou sú
len niektoré úrady ãi nov‰ie panelové domy, v ktor˘ch stavite-
lia rátajú aj s bezbariérov˘m prístupom. Je ich v‰ak, Ïiaº, ako ‰af-
ranu. V˘stava Non Handicap nám dáva nazrieÈ do Ïivota zdra-
votne postihnut˘ch ºudí. Na v˘stavisku Incheba potrvá do
konca t˘ÏdÀa. Ide o prezentáciu bezbariérového rie‰enia bytov.
Takmer tridsaÈ vystavovateºov sa nás pokú‰a presvedãiÈ o tom,
Ïe zdravotn˘ hendikep nie je prekáÏkou, keì odstránime barié-
ry a umoÏníme aj chor˘m ºuìom ÏiÈ slobodne. Rie‰ením sú
napríklad schodolezy, schodové v˘Èahy ãi plo‰iny a zdvíhacie
zariadenia. Îiaº, nie kaÏd˘ invalidn˘ ãlovek si môÏe dovoliÈ
luxus zainvestovaÈ do techniky, ktorá by mu uºahãovala Ïivot,
ãasto aj stotisícové poloÏky. Zdvíhadlá ãi ‰peciálne upravené
toalety a kúpeºne tieÏ nie sú lacnou záleÏitosÈou. Na v˘stavisku
máme moÏnosÈ vidieÈ, ako vyzerajú ‰peciálne upravené auto-
mobily zvnútra, ako aj to, Ïe i zdravotne postihnut˘ ãlovek mô-
Ïe byÈ po úpravách vozidla dobr˘m vodiãom. Na v˘stave ne-
ch˘bajú ani zariadenia, ktoré uºahãujú Ïivot slep˘m ãi slabo-
zrak˘m, ale najnov‰ie trendy predstavujú vystavovatelia aj v na-
ãúvacích zariadeniach alebo in˘ch pomôckach, ktoré zdravotne
postihnut˘m ºuìom Ïivot v spoloãnosti rozhodne uºahãia.

Večerník 

■ Z BRUSELU SA DAJÚ VYBAVIŤ MILIÓNY 
NA TVORBU NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST
Na vytváranie nov˘ch pracovn˘ch miest na Vysoãine má

prispieÈ dotácia Európskeho sociálneho fondu. Úrad práce
v Jihlave uÏ tento rok v lete vybral ‰trnásÈ úspe‰n˘ch Ïiada-
teºov a poskytol im z dotácie celkom 38 miliónov korún.
O príspevok môÏu v tomto regióne poÏiadaÈ neziskové orga-
nizácie, podnikatelia alebo napríklad odbory, a to na progra-
my, ktoré sú okrem iného zamerané na vzdelávanie pracov-
níkov a na zniÏovanie nezamestnanosti v kraji. Tá tu dosahu-
je osem percent. Bez práce je tak takmer 21 800 ºudí. Úrady
majú záujem, aby si vìaka dotácii na‰li prácu najmä ºudia,
ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. SME
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Názov profesie: 
ČAŠNÍK/-ČKA

OKEČ: Hotely a reštaurácie
Počet voľných pracovných miest: 3
Dátum pridania ponuky: 21. 11. 2005
Krajina: Cyprus
Mesto: XYLOPHAGOU
Počet hodín: 6 dní v týždni
Termín nástupu: ihneď
Ponúkaná mzda: 330 CYP/čistá mzda +
sprepitné
Popis pracovného miesta: práca čašníka/
-čky vrátane čistenia kávovaru, umývania
riadu a pohárov a udržiavanie baru a sto-
lov, pracovný úväzok: 6 dní v týždni
Požiadavky: prax ako čašník/čka, znalosť
anglického jazyka – stredná úroveň 
Doplňujúce informácie: Žiadosť a životopis je
potrebné poslať priamo cyperskej agentúre
mailom: cvarnavides@orthodoxou.com.cy 
Zamestnávateľ ponúka: zamestnávateľ
poskytuje ubytovanie 
Druh prac. pomeru: hlavný pracovný pomer
Názov spoločnosti/organizácie:
ORTHODOXOU TRAVEL&TOURS
Kontaktná osoba: Carla Varnavides
Ulica: 84 ANASTASI MANOLI AVE, P.O.BOX
470 46,XYLOPHAGOU - CYPRUS
PSČ: 7525
Štát: Cyprus
Pevná linka: 00357 724 821 177

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie: 
LEKÁR – RÁDIOLÓG

OKEČ: Zdravotníctvo a sociálna starostli-
vosť
Počet voľných pracovných miest: 1
Dátum pridania ponuky: 21. 11. 2005
Krajina: Slovinsko
Počet hodín: 36h/týždeň, 1 smena, veľmi
zriedkavá práca nadčas
Termín nástupu: po dohode so zamestná-
vateľom (nástup je viazaný na uznanie kva-
lifikácie na území Slovinska)
Ponúkaná mzda: čistá mesačná mzda od
1573 euro
Popis pracovného miesta: Pracovný
úväzok: plný pracovný úväzok na dobu
neurčitú, skúšobná doba 4 mesiace
Miesto výkonu práce: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra, Ankaran (malé mesto v západ-
nej časti krajiny pri hraniciach s Talian-
skom, blízko mesta Koper), popis pracovnej
pozície: výkon práce lekára-rádiológa
Požiadavky: špecializačné štúdium ukončené
skúškou (atestácia v danom odbore), prax v
odbore je výhodou, ale nie je nevyhnutná, od
uchádzača sa očakáva, že ovláda aspoň
základy slovinského jazyka, zamestnávateľ
bude nápomocný pri nájdení vhodného jazy-
kového kurzu pre vybratého uchádzača, ang-
lický jazyk na vynikajúcej úrovni, komunikač-
né schopnosti, práca s ľuďmi, práca v tíme

Doplňujúce informácie: Viac informácií o
zamestnávateľovi nájdete na www.ob-val-
doltra.si (len v slovinskom jazyku).
Ak máte záujem o uvedenú pracovnú pozí-
ciu, zašlite žiadosť o prijatie do zamestna-
nie a štruktúrovaný životopis v anglickom
jazyku spolu s dokladmi o Vašom odbor-
nom vzdelaní na emailovú adresu
ingrid.mitterpachova@upsvar.sk Termín –
26. 11. 2005 (po dohode so zamestnávate-
ľom môže byť termín aj predĺžený).
Zamestnávateľ ponúka: Zamestnávateľ
vybratému kandidátovi poskytne dočasné
ubytovanie v nemocničných apartmánoch
v blízkosti miesta výkonu práce.
Druh pracovného pomeru: doba neurčitá,
hlavný pracovný pomer
jazykové požiadavky: Anglický jazyk -
základná úroveň
Štát: Slovinsko

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie:
ELEKTROINŠTALATÉR
OKEČ: Priemyselná výroba
Počet voľných pracovných miest: 10
Dátum pridania ponuky: 21. 11. 2005
Krajina: Maďarsko
Mesto: Pest a okolie / Szolnok a okolie,

Maďarsko
Počet hodín: pon. – pia. (07:00-17:00), 
(v prípade potreby práca cez víkend)

Termín nástupu: priebežne
Požiadavky: Požadovaná kvalifikácia: vyu-
čený v odbore elektroinštalatér; špeciálne
požiadavky: prax v odbore min. 4 roky,
komunikatívna znalosť maďarského jazyka; 
Doplňujúce informácie: V prípade Vášho
záujmu prosím zašlite štruktúrovaný profe-
sijný životopis v maďarskom jazyku na adre-
su: henrieta.szalaiova@upsvar.sk; Kontakt-
ná osoba: Ing. Henrieta Szalaiová (EURES
asistent) ÚPSVAR v Nových Zámkoch, EURES
– č.d. 238, Tel.: 035/6 905 107
Zamestnávateľ ponúka:
Mzda: 350 – 450 Ft,– / hod. / netto 
t.j. 85 000 – 108 000 Ft,– / mes. / netto
Druh prac. pomeru: hlavný pracovný pomer
Názov spoločnosti/organizácie:
Veco – 2000Kft. 

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie: 
RUČNÝ PALIČ

OKEČ: Priemyselná výroba
Počet voľných pracovných miest: 3
Dátum pridania ponuky: 18. 11. 2005
Krajina: Česká republika
Počet hodín: jednosměnný provoz
Požiadavky: výuční list, 3 roky praxe
Doplňujúce informácie: Volejte pouze v pra-
covní dny od 7:30 - 11:15 hod. a od 12:00
- 14:45 hod. Jedná se o práci v celé ČR.

Druh prac. pomeru: hlavný pracovný pomer
Vzdelanie: vyučený v odbore SOU
Názov spoločnosti/organizácie: ň
Oldřich Hut – provozovna
Ulica: Poděbradova č.p. 751/2
Mesto: Litovel
PSČ: 784 01
Štát: Česká republika
Pevná linka: 00420 585 341 990

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie: 
RUČNÝ BRUSIČ

OKEČ: Priemyselná výroba
Počet voľných pracovných miest: 3
Dátum pridania ponuky: 18. 11. 2005
Krajina: Česká republika
Počet hodín: jednosměnný provoz
Požiadavky: výuční list, 3 roky praxe
Doplňujúce informácie: Volejte pouze v pra-
covní dny od 7:30 - 11:15 hod. a od 12:00
- 14:45 hod. Jedná se o práci v celé ČR.
Druh prac. pomeru: hlavný pracovný pomer
Vzdelanie: vyučený v odbore SOU
Názov spoločnosti/organizácie:
Oldřich Hut – provozovna
Ulica: Poděbradova č.p. 751/2
Mesto: Litovel
PSČ: 784 01
Štát: Česká republika
Pevná linka: 00420 585 341 990

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie: 
SENIOR CARE MANAGER

OKEČ: Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Dátum pridania ponuky: 16. 11. 2005
Krajina: Veľká Británia
Mesto: Cardiff
Ponúkaná mzda: £ 23.000 ročne – nástup-
ná mzda
Popis pracovného miesta: Riadenie 8 člen-
ného kancelárskeho personálu. 
Požiadavky: Prax v kancelárii a administ-
ratíve, zdravotnícke vzdelanie je výhodou,
ale nie podmienkou, ide o administratívne
práce, čistý register trestov, 2 referencie
(jedna od posledného zamestnávateľa,
jedna od blízkeho človeka), dobrá znalosť
anglického jazyka – slovom aj písmom – je
nevyhnutná, vek nad 25 rokov
Doplňujúce informácie: webovej stránke:
www.greenbanks.co.uk. V prípade záujmu
o túto pracovnú pozíciu, zašlite štruktúro-
vaný životopis (CV) v anglickom jazyku
elektronicky na adresu peter.mika@ups-
var.skDo názvu e-mailu uveďte „Green-
banks – senior care manager“. Zamestná-
vateľ pricestuje na Slovensko za účelom
výberového konania v januári 2006. Uchád-
zači budú o presnom dátume informovaní.
Zamestnávateľ ponúka: Ubytovanie, škole-
nie, možnosť postúpiť vrámci spoločnosti

na riaditeľskú úroveň, 4 týždne dovolenky,
provízie/bonusy súvisiace so ziskom.
Vodičský preukaz: B 
Jazyky: Anglický jazyk - vysoká úroveň
Názov spoločnosti/organizácie: Green-
banks Homecare Ltd.
Štát: Veľká Británia
www: www.greenbanks.co.uk

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie: 
OPATROVATEĽ

OKEČ: Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Dátum pridania ponuky: 16. 11. 2005
Krajina: Veľká Británia
Mesto: Hampshire, South Wales
Počet hodín: minimálne 40 hodín týždenne
Ponúkaná mzda: od £6,5 na hodinu
Popis pracovného miesta: Starostlivosť o
starších ľudí v ich vlastných domoch.
Umožňovať klientom viesť nezávislý a plno-
hodnotný život v rámci ich možností. Plniť
všetky potreby osobnej starostlivosti, umý-
vanie, obliekanie, pomoc pri hygiene. Prí-
prava jedál a kŕmenie. Sledovať všetky
požiadavky spoločnosti Greenbanks.
Zúčastňovať sa školenia.
Požiadavky: Prax je výhodou, ale nie pod-
mienkou, bude poskytnuté zaškolenie.
Čistý register trestov, 2 referencie (jedna
od posledného zamestnávateľa, jedna od
blízkeho človeka). Stredná znalosť anglic-
kého jazyka – slovom aj písmom – je nevy-
hnutná. Vek nad 25 rokov. Požadované
vlastnosti: starostlivosť, organizovanie,
čestnosť, citlivosť, presnosť, spoľahlivosť,
pozornosť na detaily.
Doplňujúce informácie: na webovej stránke:
www.greenbanks.co.uk V prípade záujmu o
túto pracovnú pozíciu, zašlite štruktúrovaný
životopis (CV) v anglickom jazyku elektro-
nicky na adresu peter.mika@upsvar.sk. Do
názvu e-mailu uveďte „Greenbanks – opat-
rovatelia“. Zamestnávateľ pricestuje na
Slovensko za účelom výberového konania v
januári 2006. Uchádzači budú o presnom
dátume informovaní.
Zamestnávateľ ponúka: Ubytovanie, auto-
mobil a let do Veľkej Británie (za ubytova-
nie a automobil zamestnávateľ zráža urči-
tú sumu zo mzdy) 
Poznámka: Zamestnávateľ ponúka aj pra-
covné pozície s ubytovaním u opatrované-
ho – v tomto prípade nie je vodičský preu-
kaz potrebný. 

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie: 
FIRST EXPERIENCE ANIMATORS

OKEČ: Hotely a reštaurácie
Počet voľných pracovných miest: 10
Dátum pridania ponuky: 11. 11. 2005
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Pracovné ponuky v EÚ
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? Mám dve nezaopatrené deti,
v januári som pracovala, od 1. 2.

do 15. 9. som bola evidovaná na
úrade práce ako uchádzaã o zamest-
nanie. Môj manÏel je invalid a nepra-
cuje. Bude mi pri roãnom zúãtovaní
dane vráten˘ daÀov˘ bonus?

RM

O daÀovom bonuse nám hovorí
zákon ã. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
V prípade nároku na bonus príjem
daÀovníka za obdobie, poãas ktorého
pracoval, musí v zdaÀovacom období
dosiahnuÈ minimálne 39 600 Sk.
V tomto prípade má daÀovník nárok na
dodatoãné uplatnenie plnej v˘‰ky daÀo-
vého bonusu. Samozrejme, musí byÈ
zároveÀ splnená podmienka nezaopatre-
nosti detí. V prípade, ak príjem za kalen-
dárny rok nie je v poÏadovanej v˘‰ke,
môÏe si daÀovník uplatniÈ nárok na
daÀov˘ bonus iba za obdobie v ktorom
príjem poberal.

RÓBERT MERVA
Hovorca daňového riaditeľstva SR

? Môj zaÈ dal v˘poveì z firmy 
8. 10. 2005 podºa § 64 Zákonníka

práce, t.j. bez udania dôvodu. K dne‰-
nému dÀu nedostal v˘platu za sep-
tember ani doklady o prepustení, ãi
zápoãtov˘ list. Na akú in‰titúciu sa
môÏe ãlovek obrátiÈ, ktorá by vedela
v tejto veci pomôcÈ?

A. Z., StráÏske
Odo dÀa, keì vznikol pracovn˘

pomer, zamestnávateº je povinn˘ v zmys-
le § 47 Zákonníka práce prideºovaÈ
zamestnancovi prácu podºa pracovnej
zmluvy a platiÈ mu za vykonanú prácu
mzdu, zamestnanec je povinn˘ podºa
pokynov zamestnávateºa vykonávaÈ
práce osobne podºa pracovnej zmluvy
v urãenom pracovnom ãase a dodrÏiavaÈ
pracovnú disciplínu. Ak si zamestnávateº
neplní svoju povinnosÈ a nevypláca
mzdu, môÏe si vá‰ zaÈ uplatniÈ svoj nárok
na mzdu súdnou cestou v obãianskom
právnom konaní najneskôr v lehote troch
rokov odo dÀa splatnosti mzdy aj s úrok-
mi z ome‰kania, prípadne môÏe podaÈ
trestné oznámenie z dôvodu podozrenia
z trestného ãinu nevyplatenia mzdy
podºa § 248 Trestného zákona, ak zamest-
návateº bezdôvodne nevyplatil mzdu,
hoci v deÀ ich splatnosti mal finanãné
prostriedky na ich v˘platu. Pri skonãení

pracovného pomeru je zamestnávateº po-
vinn˘ vydaÈ vá‰mu zaÈovi v zmysle § 75
Zákonníka práce pracovn˘ posudok do
15 dní od jeho poÏiadania, potvrdenie
o zamestnaní a uviesÈ v Àom najmä dobu
trvania pracovného pomeru, druh vyko-
návan˘ch prác a ìal‰ie rozhodujúce
údaje. V neposlednom rade môÏe vá‰ zaÈ

poÏiadaÈ Národn˘ in‰pektorát práce,
ktor˘ vykonáva dozor nad dodrÏiavaním
pracovnoprávnych predpisov, o pre‰etre-
nie veci, ak zo strany zamestnávateºa ide
o poru‰ovanie pracovnoprávnych pred-
pisov. 

MPSVR SR

? Nevesta pracuje v Spi‰skej Novej
Vsi, pri nástupe podpisovala

zmluvu s príjmom 10 000 Sk. Teraz je
v 8 t˘Ïdni tehotenstva, zamestnáva-
teº reagoval tak, Ïe ju donútil pod
hrozbami podpísaÈ novú pracovnú
zmluvu, a to o polovicu niÏ‰iu mzdu,
teda 5 000 Sk. Z tohto dôvodu sa roz-
hodla ísÈ na PN-ku. Skrátka nevydr-
Ïala tento tlak a je psychicky na dne.
Poraìte mi, ako sa má zachovaÈ a ãi
vôbec mal zamestnávateº právo ju
donútiÈ podpísaÈ takúto zmluvu?

M. B., SmiÏany
Ako vypl˘va z ustanovenia § 54

Zákonníka práce, dohodnut  ̆ obsah pra-
covnej zmluvy moÏno zmeniÈ len vtedy,
ak sa zamestnávateº a zamestnanec písom-
ne dohodnú na jeho zmene. V prípade, Ïe
va‰a nevesta bola donútená pod nátlakom
pristúpiÈ k zmene dohodnutého obsahu
pracovnej zmluvy, môÏe sa súdnou cestou
domáhaÈ neplatnosti právneho úkonu.
Podºa § 37 Obãianskeho zákonníka je
právny úkon neplatn ,̆ ak nebol uroben˘
slobodne. TieÏ by sme vám odporuãili
vyuÏiÈ moÏnosÈ bezplatnej právnej pomo-
ci, ktorá sídli na kaÏdom krajskom súde
SR. Vo va‰om prípade ide o Krajskú pro-
kuratúru v Ko‰iciach so sídlom na Mojmí-
rovej 5. Telefónne ãíslo je 055/62 27 601. 

MPSVR SR

? Môj 24-roãn˘ najstar‰í syn sa
zamestnal po ukonãení V· v Ma-

ìarskej republike, ja patrím so svojou
päÈãlennou rodinou od sept. 2005 ku
skupine nezamestnan˘ch. Synov ãist˘
príjem je v prepoãte 7 284 Sk. Robí
tam 1 mesiac. ëal‰ie dve deti ‰tudujú
na S·, ja i manÏel sme ukonãili pobe-

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

ranie podpory v nezamestnanosti
a dostali sme dávku vo v˘‰ke 
9 420 Sk. Potrebovala by som informá-
ciu, ãi moja rodina môÏe naìalej pobe-
raÈ dávku v hmotnej núdzi, alebo uÏ
na Àu nemáme nárok, prípadne ako
ovplyvní v˘‰ku tejto dávky zamestna-
nie syna v zahraniãí?

pani Anna
Podºa § 25 ods.9 Zákona o pomoci

v hmotnej núdzi dávka a príspevky sa
nevyplácajú do cudziny a nepatria za
ãas, v ktorom sa obãan v hmotnej núdzi
alebo niektorá z fyzick˘ch osôb, ktorá sa
s obãanom v hmotnej núdzi spoloãne
posudzuje, zdrÏiavajú v cudzine.

Dávka a príspevky v hmotnej núdzi
nepatria len obãanovi v hmotnej núdzi,
alebo spoloãne posudzovanej osobe,
ktorá sa zdrÏiava v zahraniãí, to zname-
ná mimo územia SR, napr. z dôvodu
zamestnania , ‰túdia a pod., okrem prí-
padov, ak tento obãan denne dochádza
do miesta svojho trvalého bydliska.
V prípade, keì v 5-ãlennej rodine ktorá
poberá dávku a príspevky sa v zahraniãí
zamestnal 24-roãn˘ syn, rodine nárok na
dávku a príspevky z tohto dôvodu neza-
niká. Syn zamestnan˘ v zahraniãí uÏ
nebude v okruhu spoloãne posudzova-
n˘ch osôb a v˘‰ka dávky a príspevkov sa
upraví v súlade so zákonom o pomoci
v hmotnej núdzi pre ‰tyri spoloãne
posudzované osoby.

Mgr. ĽUDMILA HRDINOVÁ
Odbor pomoci v hmotnej núdzi

? ManÏelka si vybavuje rodiãovsk˘
príspevok na úrade, kde jej bolo

oznámené, Ïe musí doniesÈ potvrde-
nie od zamestnávateºa, Ïe je na rodi-
ãovskej dovolenke, zároveÀ dostala
tlaãivo na toto potvrdenie. Ja som
v‰ak nikde nena‰iel zmienku o ta-
kom potvrdení. Rád by som sa op˘-
tal, na základe ãoho poÏaduje úrad
takéto tlaãivo, keì od júla uÏ nemu-
sí Ïiadateº rodiãovského príspevku
v plnej v˘‰ke byÈ na rodiãovskej
dovolenke?

pán Ivan
Rodiãovská dovolenka je obdobie

pred a po narodení dieÈaÈa. Nárok na
materské má poistenkyÀa, ktorá je tehot-
ná, alebo ktorá sa stará o narodené dieÈa,
zároveÀ je nutné povedaÈ, Ïe na materské
má nárok v tom prípade, ak v posledn˘ch
dvoch rokov pred pôrodom bola nemo-
censky poistená spolu najmenej 270 dní.
Poistenkyni vzniká nárok na materské od
zaãiatku ‰iesteho t˘ÏdÀa pred oãakáva-
n˘m dÀom pôrodu urãen˘m lekárom, naj-
skôr od zaãiatku ôsmeho t˘ÏdÀa pred
t˘mto dÀom, ak porodila skôr, odo dÀa
pôrodu. Nárok na materské zaniká uply-
nutím 28. t˘ÏdÀa od vzniku nároku na
materské, obdobie materského nesmie byÈ
krat‰ie ako 14 t˘ÏdÀov. V˘‰ku materské-
ho vypoãítava Sociálna poisÈovÀa. 

Otázky a odpovede

�
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Podºa zákona o rodiãovskom príspev-
ku oprávnená osoba pri uplatÀovaní Ïia-
dosti o rodiãovsk˘ príspevok musí pre-
ukázaÈ nárok na materské, nakoºko podºa 
§ 3a zákona ã. 280/2002 Z. z. o rodiãov-
skom príspevku v znení neskor‰ích pred-
pisov rodiãovsk˘ príspevok sa neposky-
tuje ani jednému rodiãovi, ak jeden z nich
má nárok na materské. Z tohto dôvodu
Ïiadateº o rodiãovsk˘ príspevok preuka-
zuje platiteºovi rodiãovského príspevku
dátum ukonãenia poberania materského.
K Ïiadosti o rodiãovsk˘ príspevok úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny dávajú
"Potvrdenie o nároku na materské pre
úãely v˘platy rodiãovského príspevku".
V prípade Ïiadateºky o rodiãovsk˘ príspe-
vok, ktorá poberá materské v niÏ‰ej sume,
ako je v˘‰ka rodiãovského príspevku, sa
rodiãovsk˘ príspevok vypláca vo v˘‰ke
rozdielu medzi rodiãovsk˘m príspevkom
a matersk˘m, teda do sumy 4 230 Sk. Ak
Ïiadateºka Ïiada o rodiãovsk˘ príspevok
napr. odo dÀa 28. 11. 2005 a do 27. 11.
2005 mala vyplatené materské v sume 
7 400 Sk, za mesiac november jej patrí
plná v˘‰ka rodiãovského príspevku.
V mesiaci, v ktorom je naposledy vyplate-
né materské, sú Ïiadateºky o rodiãovsk˘
príspevok zv˘hodnené, za kalendárny
mesiac majú vyplatené materské aj rodi-
ãovsk˘ príspevok v plnej v˘‰ke.

JANA KOVÁROVÁ,
Odbor štátnych sociálnych dávok

? Mám syna, ktor˘ 31. 7. 2005
dov⁄‰il 25 rokov veku. Na tretí-

krát sa mu pred rokom podarilo
dostaÈ na vysokú ‰kolu. Minul˘ rok
som naÀ poberala rodinné prídavky.
Po dov⁄‰ení 25-tich rokov za‰iel na
ÚPSVR a dal si ÏiadosÈ na sociálnu
dávku. Na úrade sa ho sp˘tali, ãi mu
rodiãia dávajú vreckové, na to mu
dali podpísaÈ ãestné prehlásenie, Ïe
dostáva vreckové 640 Sk a o túto
ãiastku mu zníÏili dávku v hmotnej
núdzi. Postupovali správne?

·tudent denného ‰túdia, ktor˘ do-
v⁄‰il 25 rokov veku a pokraãuje v ‰túdiu,
sa posudzuje samostatne. Podºa zákona
o rodine sú povinní ÏiviÈ ho rodiãia,
pokiaº dieÈa nie je schopné samo sa
ÏiviÈ. Tak˘to Ïiadateº o pomoc v hmotnej
núdzi je povinn˘ uplatniÈ si zákonn˘
nárok na v˘Ïivné. ·tudent star‰í ako 25
rokov môÏe preukázaÈ platenie v˘Ïivné-
ho ãestn˘m vyhlásením. V˘Ïivné sa pre
úãely dávky a príspevkov v hmotnej
núdzi povaÏuje za príjem. Z poskytnu-
t˘ch údajov nie je jasné, aké ãestné
vyhlásenie Ïiadateº podpísal, nakoºko
vyhlásenie o poberaní vreckového úrad
nevyÏaduje. Podºa §5 ods. 4 písm. k)
Zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa za
príjem na úãely tohto zákona nepovaÏu-
je príjem ‰tudenta vysokej ‰koly, ktor˘
‰tuduje dennou formou ‰túdia, ak tento
príjem neprevy‰uje 1,2-násobok sumy
Ïivotného minima pre plnoletú fyzickú

osobu ustanoveného osobitn˘m predpi-
som, priãom sa zákon odvoláva na § 5
a 6 Zákona ã. 595/2003 Z.z. o dani z príj-
mu. V § 5 Zákona o dani z príjmu sú
obsiahnuté príjmy zo závislej ãinnosti
a v § 6 príjmy z podnikania, z inej samo-
statnej zárobkovej ãinnosti a z prenájmu.

Mgr. LÝDIA RAVASOVÁ
Odbor pomoci v hmotnej núdzi

? DÀa 8. 1. 2004 som nastúpila na
materskú dovolenku, 23. 7. 2004

na rodiãovskú dovolenku. DÀa 1. 9.
2005 som nastúpila do práce. Mohli
by ste mi konkrétne uviesÈ poãet dní
nároku na dovolenku za rok 2004
a nárok za rok 2005?

Základn˘ v˘mer dovolenky podºa
Zákonníka práce je 20 dní za kalendárny
rok. Z tohto základu sa vypoãítava aj alik-
vótna ãasÈ dovolenky za odpracované dni
v roku, v ktorom ste pracovali. Zamestná-
vateº v‰ak môÏe poskytnúÈ zamestnanco-
vi aj vy‰‰iu dovolenku na základe kolek-
tívnej zmluvy. Za obdobie roka 2005 vám
zamestnávateº vypoãíta alikvótnu ãasÈ za
tri odpracované mesiace, v predchádzajú-
com e-maili ste uviedli 6,5 dÀa. Predpo-
kladáme, Ïe tento údaj vypoãítal mzdov˘
pracovník vo va‰ej firme. Podºa § 102
Zákonníka práce, pomernou ãasÈou
dovolenky je za kaÏd˘ kalendárny mesi-
ac nepretrÏitého trvania toho istého pra-
covného pomeru jedna dvanástina dovo-
lenky za kalendárny rok.

Príklad: Ak ste v roku 2005 pracova-
li tri mesiace a základ va‰ej celoroãnej
dovolenky je napr. 20 dní, tak za jeden
mesiac máte nárok na 1,666 dÀa dovo-
lenky (20/12). V prípade troch mesiacov
je to 1,666 x 3, t.j. 4,9 dÀa dovolenky.
Z na‰ej strany vám môÏeme poskytnúÈ
informácie na základe Zákonníka práce,
konkrétne rie‰enie ãerpania dovolenky
vrátane v˘poãtu prislúcha vá‰mu
zamestnávateºovi. 
ëalej podºa ods. 2 § 113 Zákonníka práce
ak zamestnankyÀa nemôÏe ãerpaÈ dovo-
lenku pre ãerpanie rodiãovskej dovolen-
ky ani do konca budúceho kalendárneho
roka, poskytne jej zamestnávateº nevy-
ãerpanú dovolenku po skonãení rodiãov-
skej dovolenky. Ak máte nevyãerpanú
pomernú ãasÈ dovolenky za rok 2004,
podºa Zákonníka práce ju môÏete vyãer-
paÈ do konca tohto roka. Alikvótnu ãasÈ
podºa odpracovan˘ch dní vám vypoãíta
za rok 2004 zamestnávateº podºa vy‰‰ie
uvedeného príkladu. 

Mgr. MARTIN LABANC
Odbor mediálny a informačný

? O náhradné v˘Ïivné si klientka
poÏiadala 28. 6. 2005, zároveÀ si

uplatnila nárok na vyplatenie za tri
mesiace spätne. V marci 2005 mala prí-
jem 17 890 Sk, v apríli 21 250 Sk, v máji
17 950 Sk, v júni, teda v mesiaci, v kto-
rom bola ÏiadosÈ podaná, vo v˘‰ke 
18 530 Sk. Príjem Ïiadateºky za dané

obdobie bol vy‰‰í ako 2,2-násobok
Ïivotného minima. Je spoluposudzo-
vaná s dvoma malolet˘mi dcérami, na
ktoré poberá rodinné prídavky vo
v˘‰ke 540 Sk na jedno dieÈa. DaÀov˘
bonus je zapoãítan˘ v ãistom príjme
Ïiadateºky. Na základe uvedeného
bolo vydané rozhodnutie o nepriznaní
náhradného v˘Ïivného, nakoºko jej
príjem bol vy‰‰í ako 2,2-násobok Ïi-
votného minima. Îiadateºka sa proti
tomuto rozhodnutiu odvolala. Ako
má v takomto prípade postupovaÈ, ak
jej príjem za jednotlivé mesiace je
kumulatívny a rozdiely medzi príjma-
mi sú veºké? ãitateºka

Podºa § 3 odsek 5 Zákona o náhrad-
nom v˘Ïivnom v znení neskor‰ích pred-
pisov, náhradné v˘Ïivné sa poskytne len
ak príjem Ïiadateºa a fyzick˘ch osôb, kto-
r˘ch príjmy sa posudzujú spoloãne, nie je
vy‰‰í ako 2,2-násobok sumy Ïivotného
minima Ïiadateºa a súm Ïivotného mini-
ma fyzick˘ch osôb, ktor˘ch príjmy sa
posudzujú spoloãne, podºa osobitného
predpisu. Pri posudzovaní príjmu sa prí-
jem nespriemeruje, ale zohºadÀuje sa
aktuálny príjem v mesiaci, v ktorom bola
ÏiadosÈ podaná, prípadne tri mesiace
pred podaním Ïiadosti o náhradné v˘Ïiv-
né, ak Ïiadateº poÏiada o náhradné v˘Ïiv-
né aj za tri kalendárne mesiace predchád-
zajúce kalendárnemu mesiacu, v ktorom
bola ÏiadosÈ podaná. Vznik nároku na
náhradné v˘Ïivné sa posudzuje za kaÏd˘
mesiac osobitne v závislosti od aktuálne-
ho príjmu v danom mesiaci a za mesiac,
v ktorom bola ÏiadosÈ podaná. Ak Ïiada-
teº podºa § 9 ods. 2 Zákona o náhradnom
v˘Ïivnom poÏiada o poskytnutie náhrad-
ného v˘Ïivného aj za tri kalendárne mesia-
ce predchádzajúce kalendárnemu mesia-
cu, v ktorom bola ÏiadosÈ podaná, posúdi
sa vznik nároku na náhradné v˘Ïivné za
kaÏd˘ mesiac osobitne. Ak Ïiadateº spæÀa
podmienky na priznanie náhradného v˘-
Ïivného, rozhodne sa o priznaní náhrad-
ného v˘Ïivného aj za mesiace spätne,
v ktor˘ch bola splnená podmienka príjmu
stanovená zákonom o náhradnom v˘Ïiv-
nom. Ak v mesiaci, v ktorom bola ÏiadosÈ
podaná, neboli splnené podmienky stano-
vené zákonom o náhradnom v˘Ïivnom,
je potrebné rozhodnúÈ o nepriznaní ná-
hradného v˘Ïivného a nie je moÏné roz-
hodnúÈ ani o priznaní náhradného v˘Ïiv-
ného za tri kalendárne mesiace predchá-
dzajúce kalendárnemu mesiacu, v ktorom
bola ÏiadosÈ o náhradné v˘Ïivné podaná. 

Ak poãas vyplácania náhradného
v˘Ïivného príjem v mesiaci prekroãí zá-
konom stanovenú hranicu 2,2-násobku
sumy Ïivotného minima podºa osobit-
ného predpisu, je potrebné rozhodnúÈ
o zastavení v˘platy náhradného v˘Ïiv-
ného. Ak sa príjem Ïiadateºa opäÈ zníÏi,
musí o priznanie náhradného v˘Ïivné-
ho opätovne poÏiadaÈ. 

JUDr. EVA SPITZEROVÁ,
riaditeľka Odboru pomoci v hmotnej núdzi
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Tajnička – október 2005: Polovica toho, čo zjeme, žíví nás, druhá polovica živí lekárov
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Toto sú vraj tri hlavné atribúty zmyslu Ïivota pravého chlapa.
V podstate s t˘m moÏno súhlasiÈ, zároveÀ v‰ak platí, Ïe:

„Otcom nie je ten, kto syna splodí, ale ten, kto ho vychová.“ A rov-
nako to platí aj pre dom i strom. Veì naão je komu dom, v ktorom
nikto neÏije? A strom? ZaÏili sme aÏ príli‰ veºa hurá akcií, s hrd˘m
búchaním do p⁄s a mnoÏstvom vysaden˘ch stromãekov na mies-
tach, kde sa o rok ãi dva zaãala v˘stavba diaºnice, závodu, prípad-
ne obytnej ‰tvrte. 

Takéto hrdop˘‰ske a zbytoãné pseudoekologizovanie sme sa
u nás kedysi pokúsili odbúraÈ v akcii nazvanej Zasaì strom a sta-
raj sa oÀ. Akcia sa úspe‰ne rozbehla na celom Slovensku aj vìaka
tomu, Ïe sme ju vymysleli v dramaturgii Bielikovcov, ãi presnej‰ie
âo nového Bielikovci? – rozhlasového seriálu, ktor˘ mal v tom ãase
väã‰iu sledovanosÈ neÏ v‰etky telenovely, „Superstarci“, „Vyvalen-
ci“ a „Bigbradrsi“ dohromady. 

Stromy sa zaãali sadiÈ uváÏlivej‰ie, kaÏd˘ z nich mal svojho
sadiãa – rodiãa, ktor˘ ho ochraÀoval a snaÏil sa, aby sa doÏil svojej
„stromej“ dospelosti. LenÏe zmenil sa reÏim a ktosi vylial vaniãku
aj s dieÈaÈom: rozhlasovú rodinu zavraÏdili (veì zru‰enie relácie
vlastne znamená jej smrÈ). ZároveÀ s Bielikovcami zanikla aj akcia.

Princíp vylievan˘ch vaniãiek nezanikol. BohuÏiaº, funguje
u nás aj naìalej. Zmení sa vládnuca garnitúra a tá, skôr neÏ by
zaãala stavaÈ domy, plodiÈ synov a sadiÈ stromy, najprv ukriÏuje
nedorasten˘ch synov, zbúra nedostavané domy a prevalcuje vysa-
dené stromãeky – zru‰í v‰etky reformy tej predo‰lej. A to ãasto bez
zhodnotenia a bez aspoÀ akej-takej (nieto e‰te zrelej) úvahy. 

A po krátkom ãase opäÈ prídu s vysádzaním svojich vlastn˘ch
stromãekov. Okydávacích argumentov na zdôvodnenie v˘rubu
t˘ch nedorasten˘ch sa nájde bárskoºko. Napríklad taká skupina

Buty ospieva Franti‰ka – vysádzaãa topoºov okolo rybníka, no toho
istého Franti‰ka by na sídlisku prekliali v‰etci alergici a ich rozvet-
vené príbuzenstvo. 

NuÏ, zdá sa mi, Ïe by bolo na ãase prestaÈ s bezhlav˘m v˘ru-
bom. VÏdy by sme sa najprv mali chytiÈ za nos a zamyslieÈ sa nad
t˘m, ão tu uÏ je a aké sú na‰e reformy, prípadne ão chceme vlast-
ne sadiÈ. R˘chlo rastúce topole – vysoké a efektné, ale s nie príli‰
kvalitn˘m drevom, alebo duby, ktor˘ch hodnoty vyuÏijú aÏ na‰i
vnuci ãi prapravnuci?

Hádam by bolo dobré, keby sme vysádzali ginká – stromy Ïivo-
ta, ktor˘ch listy priná‰ajú mladosÈ. Alebo ga‰tany, ktoré majú e‰te
hustej‰ie drevo neÏ duby a k˘m vyrastú, získame z nich aj mnoho
chutn˘ch plodov.

Bolo by uÏ naãase, aby sme prestali sadiÈ stromy, ktoré nie sú
v˘hodné len pre t˘ch, ão ich sadia, ale aj pre t˘ch ostatn˘ch. Pre
t˘ch, ktor˘m, usudzujúc podºa „pravochlapsk˘ch“ siln˘ch reãí –
majú vraj slúÏiÈ.

Du‰an Brindza 
Ilustrácia: Roman Humaj

Krajina: Taliansko
Termín nástupu: ihneď
Ponúkaná mzda: Od 440 € do 1550  €
netto / mesiac
Popis pracovného miesta: Práca v turistic-
kých strediskách v severnom Taliansku. 
Pracovný pomer: sezónna práca (od
novembra 2005 do apríla 2006) plný pra-
covný úväzok 
Požiadavky: Záujemcovia o pracovnú ponu-
ku musia ovládať na dobrej úrovne mini-
málne jeden z nasledovných jazykov:
Nemecký jazyk, Anglický jazyk, Francúz-
sky jazyk, Taliansky jazyk. 
Doplňujúce informácie: V prípade, že máte
záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, je
potrebné zaslať životopis a žiadosť o pri-
jatie do zamestnania v niektorom z horeu-
vedených jazykov na e-mailovú adresu:
risorseumane@risicoweb.it, Bližšie infor-
mácie Vám podá priamo zamestnávateľ, 
p. Alessandra Tamborra na adrese: 
R.I.S.I.C.O. sr. Services for Touri
Via del Portonaccio, 1

47100 Forli (FC), Italy
Tel: 0039 0543 26199 
Fax: 0039 0543 379784
risorseumane@risicoweb.it
www.risicoweb.it 
Zamestnávateľ ponúka: zamestnávateľ
zabezpečuje bezplatné ubytovanie, posky-
tuje bezplatne stravu, prepláca cestovné
výdavky
Názov spoločnosti/organizácie: 
R.I.S.I.C.O. sr. Services for Touri
Štát: Taliansko
Vodičský preukaz: B 

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie: 
TENISOVÝ TRÉNER/
TENISOVÝ INŠTRUKTOR

OKEČ: Doprava, skladovanie, pošta a tele-
komunikácie
Počet voľných pracovných miest: 10
Dátum pridania ponuky: 6.9.2005
Krajina: Španielsko

Popis pracovného miesta: Profesionálna
spoločnosť, ktorá prevádzkuje služby v
tenise a poskytuje manažment pre teniso-
vé školy a pre tenisové aktivity v hotelo-
vých a turistických komplexoch hľadá
súrne tenisových profesionálov, ktorí majú
záujem medzinárodne cestovať, kandidáti
dostanú kompenzačné balíčky, v prípade
kontaktu zistíte ďalšie výhody.
Miesto výkonu práce: Španielsko a niekto-
ré iné krajiny Európy.
Požiadavky: vek minimálne 18 rokov, certifi-
kát: tenisový tréner, nevyhnutná podmienka:
minimálne jednoročná prax ako tenisový tré-
ner v: tenisových kluboch, akadémiách,
hoteloch a podobných zariadeniach, jazyky:
anglický jazyk – dobre – nevyhnuté, nemec-
ký jazyk – dobre – dôležité, ostatné jazyky
ako francúzsky, španielsky sú výhodou, fle-
xibilita, chuť medzinárodne cestovať, úsluž-

nosť, profesionalita, motivácia, komunikatív-
nosť, otvorenosť vo vzťahu k verejnosti
Doplňujúce informácie: V prípade záujmu
zasielajte motivačný list, životopis v ang-
lickom jazyku na e-mail: janka.jakubjako-
va@upsvar.sk 
Zamestnávateľ ponúka: pracovný pomer na
dobu určitú na 1 rok podľa európskej legisla-
tívy, tenisoví tréneri/inštruktori budú dostá-
vať od 25% do 35% z: tenisových hodín,
organizovaných turnajov, predaja a prenájmu
zariadenia, vybavenia, výstroje atď. Je možné
poberať fixnú mzdu za hodiny tenisu od 12 €
do 22 €, ubytovanie je zahrnuté vo väčšine
prípadov, ale nie vždy, v každom pracovnom
kontrakte sú malé odlišnosti, ale vo všeobec-
nosti platí, že sa individuálne prejedná otázka
ubytovania a kompenzácia výdavkov za uby-
tovanie tvorí súčasť kompenzačného balíčka 
Jazyky: Anglický jazyk - vysoká úroveň||

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.

Pracovné ponuky v EÚ

Postav dom, 
zasaď strom,
sploď syna...
||
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Dlhé rady ‰tudentov
pred budovou PKO 
v Bratislave 
prezrádzali vysok˘
záujem o veºtrh
Akadémia – VAPAC,
ktor˘ tento rok 
nav‰tívilo do 10 000
‰tudentov.

||

Pohºad z balkóna v˘staviska najlep‰ie ukazuje 
mnoÏstvo vystavovateºov ponúkajúcich svoje sluÏby
mlad˘m absolventom stredn˘ch a vysok˘ch ‰kôl.

||

„Decká, hlavne sa netlaãte, potom sa ten rad bude
h˘baÈ urãite r˘chlej‰ie,“ hovorili zdatní chlapi,
ktorí zabezpeãovali vstup do budovy v˘staviska. 

||

V minulosti staãilo strohé: „UãiÈ sa, uãiÈ sa, uãiÈ sa“,
dnes si môÏu mladí ºuìia prostredníctvom ‰túdia v˘raz-
ne zlep‰iÈ obzory poznania a celkovú kvalitu Ïivota.

||

„Ãsterrreich ist frei!“, Rakúsko je voºné aj pre ‰ikovn˘ch
‰tudentov zo slovensk˘ch ‰kôl, staãí sa len informovaÈ 
o moÏnostiach uplatnenia sa v krajine. 

||

AKADÉMIA 
a VAPAC 2005

Symbolick˘m prestrihnutím pásky otvorili
veºtrh za Ministerstvo ‰kolstva SR, pán Peter
Mederly, za Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny generálny riaditeº Rudolf Sokol.

||

Ako ‰tudovaÈ, pracovaÈ, zamestnaÈ sa ponúkali vystavovatelia
mlad˘m ºuìom na tohtoroãnom veºtrhu AKADÉMIA – VAPAC.
DôleÏitosÈ pri rozhodovaní o v˘bere ìal‰ieho vzdelávania 
u mlad˘ch ºudí vystihoval veºk˘ nápis nad hlavami 
náv‰tevníkov u jedného z vystavovateºov.
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24|| PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR*

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 17,42 17,55 
Košický kraj 17,04 17,32 
Prešovský kraj 15,05 15,41 
Nitriansky kraj 11,05 11,46 
Žilinský kraj 8,71 8,88 
Trnavský kraj 6,92 7,27 
Trenčiansky kraj 6,55 6,77 
Bratislavský kraj 2,79 2,96 

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SSLLOOVVEENNSSKKOO 1100,,9933  1111,,2200  

Ku koncu Ku koncu Zmena
Por. Územie sledovaného predchádzaj. poradia

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 27,42 28,04 •
2 Revúca 27,40 27,46 •
3 Rožňava 23,60 23,77 -3
4 Trebišov 23,58 23,84 •
5 Kežmarok 23,42 23,81 •
6 Veľký Krtíš 23,31 23,99 3
7 Sobrance 21,93 22,11 •
8 Košice - okolie 21,17 21,37 •
9 Sabinov 20,50 20,86 •

10 Lučenec 19,75 19,97 •
11 Poltár 19,24 19,44 •
12 Žarnovica 18,53 18,62 -1
13 Gelnica 18,27 18,67 1
14 Michalovce 17,94 18,42 •
15 Vranov nad Topľou 17,53 18,09 •
16 Krupina 17,30 17,56 •
17 Banská Štiavnica 16,57 15,32 -6
18 Detva 16,27 15,98 •
19 Medzilaborce 15,99 17,12 2
20 Žiar nad Hronom 15,68 15,88 1
21 Svidník 15,43 15,85 1
22 Spišská Nová Ves 15,34 15,55 1
23 Levoča 15,09 14,80 -2
24 Levice 14,82 15,15 •
25 Bardejov 14,77 14,72 -2
26 Snina 14,75 15,33 4
27 Brezno 14,47 14,10 -1
28 Prešov 14,41 14,74 2
29 Šaľa 12,51 12,77 -1
30 Stropkov 12,40 12,83 1
31 Turčianske Teplice 11,93 12,26 •
32 Nové Zámky 11,79 12,14 -1
33 Poprad 11,63 11,98 -1
34 Humenné 11,54 12,14 2
35 Bytča 11,48 11,89 •
36 Dolný Kubín 11,44 11,52 -1
37 Kysucké Nové Mesto 11,38 11,53 1
38 Zlaté Moravce 11,20 11,47 •
39 Zvolen 10,95 10,98 -1
40 Košice II 10,94 11,01 1

Ku koncu Ku koncu Zmena
Por. Územie sledovaného predchádzaj. poradia

mesiaca v % mesiaca v %
41 Partizánske 10,42 10,64 -1
42 Stará Ľubovňa 10,04 10,48 -2
43 Košice III 10,02 10,50 •
44 Ružomberok 10,02 10,05 -2
45 Topoľčany 9,74 10,65 4
46 Komárno 9,70 10,06 1
47 Košice I 9,35 9,68 •
48 Tvrdošín 9,24 9,18 -2
49 Čadca 8,88 9,03 -3
50 Košice IV 8,86 9,20 1
51 Senica 8,86 9,00 -2
52 Martin 8,71 8,68 -3
53 Námestovo 8,65 8,90 -1
54 Nitra 8,62 9,04 3
55 Liptovský Mikuláš 8,49 8,61 -1
56 Prievidza 8,28 8,49 -2
57 Hlohovec 8,24 9,23 9
58 Bánovce nad Bebravou 8,23 8,54 1
59 Považská Bystrica 8,07 8,16 •
60 Dunajská Streda 7,78 8,08 •
61 Banská Bystrica 7,58 7,64 •
62 Skalica 6,89 7,11 •
63 Galanta 6,40 6,77 •
64 Myjava 6,02 6,31 -1
65 Žilina 6,01 6,39 1
66 Nové Mesto nad Váhom 5,95 6,25 •
67 Trnava 5,77 6,13 •
68 Piešťany 5,68 5,91 •
69 Malacky 4,95 5,12 •
70 Púchov 4,80 4,99 •
71 Ilava 4,51 4,57 •
72 Pezinok 3,71 3,87 -1
73 Trenčín 3,69 3,98 1
74 Senec 3,38 3,45 •
75 Bratislava V 2,59 2,81 •
76 Bratislava III 2,36 2,49 •
77 Bratislava II 2,20 2,43 •
78 Bratislava I 2,18 2,25 •
79 Bratislava IV 2,04 2,16 •

Zdroj: ÚPSVAR

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

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