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EDITORIAL

DôleÏití sme v‰etci
Keì som sa zam˘‰ºala nad t˘m, ako prezentovaÈ dosiahnuté v˘sledky a ciele, ktoré sa snaÏíme na na‰om úrade
práce spoloãne napæÀaÈ, vynorili sa mi mnohé témy.
V prvom rade súvisia s reformou a zmenami po januári 2004, keì sme zaãali budovaÈ novovzniknut˘ úrad.
Cieºom bolo vytvoriÈ funkãn˘ systém sluÏieb pre obãanov
a kvalitne zabezpeãovaÈ úlohy vypl˘vajúce z novej legislatívy, s dôrazom na kvalitn˘ v˘ber ºudí a ich stabilizáciu,
aby boli schopní odborne zvládnuÈ nároãné úlohy, pracovaÈ pod tlakom, a to v‰etko bez straty ºudského rozmeru
vo vzÈahu k obãanovi. S odstupom ãasu
môÏem kon‰tatovaÈ, sme kolektívom,
ktor˘ povaÏuje svoju prácu za poslanie, nie iba povolanie.
Poãas jedenapolroãného obdobia
sme vybudovali a sfunkãnili úrad aj po
materiálnej a technickej stránke.
Odbor sluÏieb zamestnanosti a odbor
sociálnych vecí fungujú spoloãne, na
jednom mieste, pozitívnou vizitkou je
i ìal‰ia, zrekon‰truovaná bezbariérová
budova úradu, kde vybavujeme obãanov s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím. Tu sídli aj riaditeºstvo, oddelenie AOTP a PR a ìal‰ie oddelenia prierezov˘ch ãinností. Územn˘ obvod úradu tvoria okresy Luãenec
a Poltár, kde k spokojnosti prispievajú vytvorené pracoviská v Poltári a Fiºakove dostupné pre obãanov z okolit˘ch obcí. Na v‰etk˘ch je samozrejmosÈou fungujúce pracovisko prvého kontaktu, informaãn˘ kiosk na vyhºadávanie voºn˘ch pracovn˘ch miest, informaãné strediská
a zóny, klub práce.
V regióne vyuÏívame v‰etky nástroje aktívnej politiky
trhu práce, realizujeme aktivaãnú ãinnosÈ, absolventskú
prax, poskytujeme príspevky pre zamestnávateºov a nezamestnan˘ch, pripravujeme obãanov pre potreby zamestnávateºov formou vzdelávacích aktivít. Hlavne o aktivaãné
práce je zo strany miest a obcí veºk˘ záujem. Od januára
2004 do júna 2006 sa nám podarilo mieru nezamestnanosti
v okresoch Luãenec a Poltár zníÏiÈ z 25,5 na 20,5 %. Stále
vysok˘ poãet evidovan˘ch UoZ, v súãasnosti viac ako
9 000, nás v‰ak núti hºadaÈ nové moÏnosti. Okrem podpory
domácich zamestnávateºov intenzívne rozvíjame cezhraniãnú spoluprácu s úradmi práce Novohradskej Ïupy,
Obchodnou a priemyselnou komorou a zamestnávateºmi
Ïupy Novohrad v Salgótarjáne, veºk˘ záujem je o pravidelne organizované burzy práce a burzy informácií. V rámci
iniciatívy Spoloãenstva EQUAL sme partnermi v 4 projektoch, kde pilotne overujeme inovaãné rie‰enia problémov
v oblasti vzdelávania pre trh práce, poskytovania ne‰tátnych sluÏieb zamestnanosti a oblasti starostlivosti o zanedbávané deti. V˘sledkom by mali byÈ v praxi aplikovateºné
nové postupy, metódy na zlep‰enie uplatnenia sa nezamestnan˘ch v‰eobecne pouÏiteºné v ìal‰ích regiónoch.
Úrad ako strategick˘ partner v regióne podporuje
moÏnosti ãerpania finanãn˘ch prostriedkov z ESF cez
Fond sociálneho rozvoja, podporu existujúcich regionálnych partnerstiev, rozvíjanie ìal‰ej spolupráce verejného,
podnikateºského a obãianskeho sektora. Doteraj‰ie skúsenosti ukazujú, Ïe len kvalitn˘ systém vzdelávania a poradenstva pre v‰etky skupiny obãanov prepojen˘ s potrebami trhu práce zvy‰uje zamestnanosÈ a pomáha rozvoju
ná‰ho regiónu. Pre dosiahnutie cieºov vyt˘ãen˘ch na
najbliÏ‰ie roky sme preto rovnako dôleÏití my v‰etci.
Îelám nám v‰etk˘m veºa chuti do práce a veºa úspechov.
PhDr. ALEXANDRA ·AGÁTOVÁ,
riaditeºka ÚPSVR v Luãenci
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PREDSTAVUJEME

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci pôsobí v územnom
obvode okresov Lučenec a Poltár, v regióne Novohrad, ktorý je
známy bohatou históriou a rozlohou siahajúcou až za územie Slovenskej republiky. Kľúčoví zamestnávatelia regiónu sú sústredení
v mestách Lučenec, Fiľakovo a Poltár.
OKRES LUČENEC
Mesto Luãenec je centrom obchodu,
sluÏieb, bankov˘ch in‰titúcií, orgánov
‰tátnej správy, stredn˘ch ‰kôl a vysunutého pracoviska dvoch vysok˘ch ‰kôl.
Priemysel je tu zameran˘ na spracovanie poºnohospodárskych produktov
(mäsokombinát), potravinársku v˘robu
(nápoje, pekárne), textiln˘ priemysel,
strojársky, stavebn˘ a keramick˘ priemysel. Priemyseln˘m centrom okresu je
Fiºakovo, kde je sústreden˘ strojársky
a drevospracujúci priemysel. Poºnohospodárstvom sa zaoberá len malá ãasÈ
obyvateºstva na vidieku, hoci podmienky na pestovanie rastlín a chov dobytka

ry. MoÏnosti zvy‰ovania zamestnanosti
sú v oblasti agroturistiky a cestovného
ruchu, chovu dobytka a oviec a rozvoja
sluÏieb a remesiel.

ŠTRUKTÚRA UCHÁDZAČOV
O ZAMESTNANIE
NezamestnanosÈ v okresoch Luãenec
a Poltár sa pohybuje v rozpätí 19 – 24 %,
v závislosti od sezóny, keì jej maximá
sú hlavne v zimn˘ch mesiacoch,
a v jarnom a letnom období sa jej hodnoty zniÏujú, a odvetví, hlavne stavebníctva a poºnohospodárstva. Jednoznaãne najrizikovej‰ou skupinou UoZ
sú dlhodobo evidovaní UoZ. V oboch

Osobitnú skupinu znev˘hodnen˘ch
UoZ tvoria v okrese Luãenec absolventi
bez pracovn˘ch skúseností. Zamestnávatelia vo veºkej miere vyuÏívajú moÏnosÈ prijaÈ absolventov na absolventskú
prax, ale do stáleho pracovného pomeru ich prijímajú oveºa menej.

ÚSILIE ÚRADU PRÁCE
Pri obsadzovaní voºn˘ch pracovn˘ch
miest zamestnávatelia uprednostÀujú
uchádzaãov o zamestnanie s úpln˘m
stredn˘m vzdelaním s maturitou. Záujem o UoZ so základn˘m vzdelaním
prevláda len pri ãinnostiach, ktoré nevyÏadujú odborné vzdelanie a následne
sú ohodnotené len minimálnou mzdou.
Prakticky Ïiadny zamestnávateº nemá
záujem o UoZ s nedokonãen˘m základn˘m vzdelaním.
V nadväznosti na tieto skutoãnosti
aj prístup ÚPSVR Luãenec k rie‰eniu

Riešenie problematiky zamestnanosti
v okresoch Lučenec a Poltár
sú dobré a v minulosti bol región povaÏovan˘ za poºnohospodársky.
Väã‰ina obyvateºstva migruje za prácou v rámci okresu, do in˘ch regiónov,
resp. do cudziny (Maìarsko, âesko).
Cestujú väã‰inou mladí ºudia a muÏi.
Jedná sa o odborníkov v b˘val˘ch strojárskych profesiách, vysoko‰kolsky
vzdelan˘ch ºudí a ºudí, ktor˘ch neviaÏu k regiónu zatiaº rodinné zväzky.
V blízkej budúcnosti oãakávame
nárast pracovn˘ch miest a zv˘‰enie
zamestnanosti v strojárskom priemysle,
nakoºko sa v okrese etabloval zahraniãn˘ investor Johnson Controls Luãenec,
s. r. o. ëal‰í nárast zamestnanosti moÏno
oãakávaÈ v oblasti obchodu a sluÏieb
vìaka v˘stavbe hypermarketu TESCO
a rozvoja malého a stredného podnikania hlavne v oblasti sluÏieb, obchodu,
remeselnej v˘roby.

okresoch Luãenec aj Poltár predstavujú
viac ako 60 % z celkového poãtu UoZ.
Za súãasn˘ch podmienok, keìÏe sa
jedná väã‰inou o UoZ so základn˘m
vzdelaním alebo bez vzdelania a obãanov nad 50 rokov, sa táto skupina stáva
prakticky nerie‰iteºnou a jej poãet s pribúdajúcimi mesiacmi narastá.
Druhú najpoãetnej‰iu skupinu UoZ
tvoria UoZ nad 50 rokov. Táto skupina
okrem dlhodobej evidencie a nízkeho
vzdelania má naviac aj zdravotné problémy a zo strany zamestnávateºov existuje len mal˘ záujem zamestnaÈ tak˘chto UoZ. V regiónoch okresov Luãenec
a Poltár je dostatok voºnej mladej, kvalifikovanej a zdravej pracovnej sily.

dlhodobej nezamestnanosti a zamestnanosti znev˘hodnen˘ch skupín obãanov musí byÈ adekvátny. Aktivizovanie
obãanov a snaha o zmenu ich postojov
k rie‰eniu vlastn˘ch problémov je
prvoradou úlohou na úseku sprostredkovania zamestnania, odborného poradenstva i aktívnej politiky trhu práce.
Práca so znev˘hodnen˘mi skupinami
UoZ si vyÏaduje maximálne úsilie
zamestnancov, správne stanovenie cieºov a priorít pri práci s t˘mito uchádzaãmi a v koneãnom dôsledku hodnotenie v˘sledkov aktivít nie vÏdy prezentuje osobné, materiálne a finanãné
náklady vloÏené na dosiahnutie t˘chto
cieºov.


OKRES POLTÁR
Centrom zamestnanosti okresu je
mesto Poltár, zánikom alebo zniÏovaním pracovn˘ch miest v Poltári je
následne ohrozen˘ cel˘ región. Sídli tu
najväã‰í zamestnávateº SLOVGLASS,
a. s., v prípade ktorého zniÏovanie
stavu zamestnanosti znamená vytvorenie hladovej doliny v celom okrese.
Veºká ãasÈ obyvateºstva migruje za prácou do okresu Luãenec a in˘ch regiónov Slovenska a do âeska, hlavne
mladí ºudia odchádzajú za prácou do
‰tátov EÚ. UÏ dlh‰ie je rozpracovaná
‰túdia priemyselného parku, je v‰ak
problém pritiahnuÈ investorov do regiónu bez vybudovan˘ch cestn˘ch
komunikácií a následnej infra‰truktúSOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 7/2006
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PREDSTAVUJEME
PROJEKTY PRE ZNEVÝHODNENÉ
SKUPINY UOZ
ÚPSVR Luãenec pri realizácii projektov
a programov sa snaÏí prioritne rie‰iÈ problematiku znev˘hodnen˘ch UoZ a ich
zapájaním do v‰etk˘ch aktivít sa snaÏí
zniÏovaÈ nezamestnanosÈ v tejto skupine
UoZ. Okrem národn˘ch projektov úrad
realizuje aj projekty zamerané na zlep‰enie postavenia obãanov rómskej národnosti na trhu práce (Asistent detského
lekára), uÏ druh˘ rok spolufinancuje projekt Dokonãenie základnej ‰koly a v rámci
overovania nov˘ch opatrení na trhu
práce realizoval vlastné projekty v oblasti
cezhraniãného zamestnávania a podpory
zamestnávania absolventov. Pre zv˘‰enie
moÏností uplatnenia sa na trhu práce
a ur˘chlenie prístupu k voºn˘m pracovn˘m miestam prostredníctvom internetu
a moÏnosti priamej komunikácie úrad
vybudoval informaãno-poradenské strediská na pracoviskách Luãenec a Fiºakovo a informaãno-poradenskú zónu na
pracovisku v Poltári. Nástroje APTP ako
vzdelávanie, príspevky na samozamestnávanie a na zamestnávanie znev˘hodnen˘ch UoZ, aktivaãná ãinnosÈ a absolventská prax sú predov‰etk˘m urãené pre
UoZ so základn˘m vzdelaním, dlhodobo
evidovan˘m obãanom a in˘m znev˘hodnen˘m obãanom.

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
NA TRH PRÁCE
Z celkového poãtu 1 251 UoZ zaraden˘ch na vzdelávanie a prípravu pre trh
práce v roku 2005 v okresoch Luãenec
a Poltár tvorili dlhodobo nezamestnaní
– 40 % a UoZ nad 50 rokov – 12 %. Najviac dlhodobo evidovan˘ch bolo vzdelávan˘ch v robotníckych profesiách,
kde úspe‰nosÈ dosiahla 36,4 %.
Zo 189 podporen˘ch pracovn˘ch
miest v zmysle § 49 Zákona o sluÏbách
zamestnanosti v roku 2005 aÏ 119 pracovn˘ch miest na samozamestnanie
vytvorili UoZ znev˘hodnení a z toho 99
UoZ dlhodobo nezamestnaní. Celková
suma poskytnutá v podobe príspevkov

na samozamestnanie dosiahla hodnotu
14 440-tis. Sk.
V zmysle § 50 Zákona o sluÏbách
zamestnanosti úrad práce podporil
v roku 2005 vytvorenie 84 pracovn˘ch
miest pre znev˘hodnen˘ch UoZ v celkovej sume 6,5 mil. Sk.
V rámci realizácii absolventskej
praxe bolo na Àu zaraden˘ch 1 601
absolventov u zamestnávateºov v oboch
okresoch pri celkovej sume pau‰álneho
príspevku v hodnote viac ako 21 mil.
Sk. Úspe‰nosÈ absolventskej praxe, t. j.
uzatvorenie pracovného pomeru poãas
absolventskej praxe alebo bezprostredne po nej predstavuje v okrese Luãenec
15,8 % (205 zamestnan˘ch absolventov
z 1 301) a v okrese Poltár 28,7 % (86 zamestnan˘ch absolventov z 300).

nia aktivaãnej ãinnosti t˘Ïdenne 14,39.
Na organizovanie aktivaãnej ãinnosti
bolo prijat˘ch 301 koordinátorov
s priemern˘m t˘Ïdenn˘m pracovn˘m
ãasom 26,43 hod./t˘ÏdeÀ. Men‰ie obecné práce sa vykonávali v 57 obciach
a dobrovoºnícke práce u 35 právnick˘ch alebo fyzick˘ch osôb. Priemerná
doba trvania jedného miesta bola 6 mesiacov. Celková dohodnutá suma na
vykonávanie aktivaãnej ãinnosti bola
25 488 280 Sk z ãoho priemern˘ príspevok poskytnut˘ úradom celkom na
1 UoZ bol 5 222 Sk. Z celkového poãtu
UoZ zaraden˘ch na aktivaãnú ãinnosÈ
bolo 2 551 Ïien, ão predstavuje 47,39 %,
3 817 poberateºov dávky v hmotnej
núdzi, t. j. 70 % a 4 545 znev˘hodnen˘ch UoZ, ão je 84 %.

AKTIVAČNÉ PRÁCE
V OKRESE LUČENEC

AKTIVAČNÉ PRÁCE
V OKRESE POLTÁR

V roku 2005 sa v okrese Luãenec na
základe predloÏen˘ch Ïiadostí o príspevok na aktivaãnú ãinnosÈ vytvorilo
4 881 miest, na ktoré bolo umiestnen˘ch vrátane preobsadení 5 383 UoZ
s priemern˘m poãtom hodín vykonáva-

V okrese Poltár bolo v roku 2005 vytvoren˘ch 82 miest na organizovanie aktivaãnej ãinnosti a 1 198 miest pre UoZ,
na ktoré bolo umiestnen˘ch 1 322 UoZ.
Priemern˘ poãet hodín vykonávania
aktivaãnej ãinnosti uchádzaãmi o zamestnanie bol 13 hod./t˘ÏdeÀ a koordinátormi 20 hod./t˘ÏdeÀ. Men‰ie
obecné práce sa vykonávali u 22 obcí
a dobrovoºnícke práce u 5 právnick˘ch
alebo fyzick˘ch osôb. Priemerná doba
trvania jedného miesta bola 7 mesiacov. Celková dohodnutá suma na
vykonávanie aktivaãnej ãinnosti bola
7 311 650 Sk, z ãoho priemern˘ príspevok poskytnut˘ úradom celkom na
1 UoZ bol 6 103 Sk. Z celkového poãtu
UoZ zaraden˘ch na aktivaãnú ãinnosÈ
bolo 594 Ïien, ão predstavuje 44,9 %,
1 153 poberateºov dávky v hmotnej
núdzi, t. j. 87,2 % a 1 113 znev˘hodnen˘ch UoZ, ão je 84,2 %.

UMIESTŇOVANIE VYBRANÝCH TYPOV ZNEVÝHODNENÝCH UOZ
NA VYBRANÉ NÁSTROJE APTP V ROKU 2005
OKRES LUČENEC
Paragraf

Celkový počet

46
49
50
51
52

929
133
93
1 301
5 383

z toho znevýhodnení
absolventi nad 50 r.
DNO
101
116
376
7
14
68
1
—
93
1 301
—
—
129
787
4 203

OKRES POLTÁR
Paragraf
46
49
50
51
52
4

Celkový počet
322
56
11
300
1 322

z toho znevýhodnení
absolventi nad 50 r.
DNO
33
37
125
2
6
31
1
—
11
300
—
—
25
221
1 054
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PREDSTAVUJEME

Aktivačná činnosť organizovaná formou menších obecných služieb a dobrovoľníckych prác sa v regiónoch s vysokou mierou
nezamestnanosti, ku ktorým okresy Lučenec a Poltár patria, stala
súčasťou aktívnej politiky trhu práce. V najbližších rokoch ju
zrejme ani nebude možné zrušiť, pretože pre veľkú časť obyvateľstva bez vzdelania, v odľahlých obciach, v regiónoch bez pracovných príležitostí a možnosti akejkoľvek sebarealizácie je jedinou nádejou, ako si zvýšiť minimálny príjem o aktivačný príspevok.
ROZVOJ APTP
V REGIÓNE NOVOHRADU
Organizácia aktivaãnej ãinnosti
v zmysle § 52 Zákona o sluÏbách
zamestnanosti sa realizuje prostredníctvom NP V uÏ tretí rok a v podmienkach ÚPSVR Luãenec patrí k najviac vyuÏívan˘m nástrojom APTP.
Aktivaãné práce sa rozbiehajú na jar
a kulminujú v letn˘ch mesiacoch,
organizátori sa ich snaÏia zrealizovaÈ,

v budove a okolí ‰koly, pri sprevádzaní
detí pri prechode cez cestu, alebo im
organizujú mimo‰kolské aktivity
a pomáhajú slab‰ím Ïiakom pri douãovaní. Základná ‰kola na Vajanského
v Luãenci vyuÏíva aktivaãnú ãinnosÈ na
dobudovanie v˘chovno-vzdelávacieho
a ‰portovo-záujmového centra v areáli
svojej ‰koly.
Zaujímav˘m je projekt OZ Pro
Kalondiensis, ktor˘ rie‰i ochranu

priestranstiev v t˘chto lokalitách.
V reálnom hodnotení aktivaãn˘ch
prác je potrebné uviesÈ aj konkrétne
údaje pouÏitia finanãn˘ch prostriedkov na NP V.

OKRES LUČENEC
V Luãenci v roku 2005 sa na základe
predloÏen˘ch Ïiadostí o príspevok na
aktivaãnú ãinnosÈ vytvorilo 4 881
miest, na ktoré bolo umiestnen˘ch
vrátane preobsadení 5 383 UoZ s priemern˘m poãtom hodín vykonávania
aktivaãnej ãinnosti t˘Ïdenne 14,39.
Na organizovanie aktivaãnej ãinnosti
bolo prijat˘ch 301 koordinátorov
s priemern˘m t˘Ïdenn˘m pracovn˘m
ãasom 26,43 hod./t˘ÏdeÀ. Men‰ie
obecné práce sa vykonávali v 57 obciach a dobrovoºnícke práce u 35
právnick˘ch alebo fyzick˘ch osôb.

Realizácia aktivačnej činnosti
ako súčasť APTP
keì im poãasie praje a ºudia ochotnej‰ie vykonávajú ãinnosti, ktoré závisia
od vonkaj‰ích faktorov.
V prv˘ch mesiacoch realizácie
aktivaãnej ãinnosti sme absolvovali
nespoãetné mnoÏstvo pracovn˘ch
stretnutí so zástupcami miest a obcí
a in˘ch subjektov, vysvetºovali sme im
zmenu podstaty dovtedy organizovan˘ch verejno-prospe‰n˘ch prác,
v rámci ktor˘ch mohli zamestnávaÈ
obãanov v pracovnom pomere, a presviedãali sme ich o správnosti tejto
zmeny, ktorá znamená pre nich väã‰iu
zodpovednosÈ, väã‰iu zaangaÏovanosÈ, viac práce, ale aj viac moÏností
na pouÏitie príspevku a zabezpeãenie
t˘ch ãinností, na ktoré by financie
alebo vlastn˘ch zamestnancov nemali. Postupne sa zaãali do aktivaãnej
ãinnosti zapájaÈ v‰etky obce a subjekty definované zákonom ako právnické
a fyzické osoby vykonávajúce v‰eobecne prospe‰né ãinnosti. Takisto ãinnosti, ktoré sa v priebehu aktivaãn˘ch
prác realizovali, s postupom ãasu získavali na pridanej hodnote, predkladané projekty boli a sú na vy‰‰ej úrovni a rie‰ia problematiku nielen ãistenia a úpravy obcí a objektov. Ako príklady môÏeme uviesÈ viacero projektov z rôznych oblastí.

PESTRÁ PALETA PROJEKTOV
Niektoré základné ‰koly a obãianske
zdruÏenia vyuÏívajú UoZ na aktivaãn˘ch prácach ako pomoc pri zabezpeãovaní poriadku cez prestávky

a rekon‰trukciu kultúrno-historick˘ch
stavieb b˘valého stredovekého kostola
a etnografického múzea v obci Kalonda.
V obci Rapovce vybudovali v rámci
aktivaãn˘ch prác plot na cintoríne
a obecn˘ vodovod, ãím je zabezpeãená
pitná voda pre celú obec.
Obãianske zdruÏenia zamerané na
rie‰enie sociálnych problémov (Hospic
Rút a Noémi Luãenec, OZ Pro vitae) sa
venujú v rámci aktivaãn˘ch prác pomoci chor˘m a star˘m, ktor˘ch nav‰tevujú, zabezpeãujú im nákupy a lieky,
doprovod k lekárovi, prípadne upracú
byty. Podobnej ãinnosti sa venujú aj
cirkevné organizácie s roz‰írením
o charitatívnu ãinnosÈ (zbierky ‰atstva,
zabezpeãenie letn˘ch táborov pre deti
a voºnoãasové aktivity).
Regionálne zdruÏenie Javor v Divíne
zabezpeãuje cez projekt aktivaãn˘ch
prác sprievodcovské sluÏby po historick˘ch pamiatkach a úpravu voºn˘ch

Priemerná doba trvania jedného miesta bola 6 mesiacov. Celková dohodnutá suma na vykonávanie aktivaãnej
ãinnosti bola 25 488 280 Sk, z ãoho
priemern˘ príspevok poskytnut˘ úradom celkom na 1 UoZ bol 5 222 Sk.
Z celkového poãtu UoZ zaraden˘ch
na aktivaãnú ãinnosÈ bolo 2 551 Ïien,
ão predstavuje 47,39 %, 3 817 poberateºov dávky v hmotnej núdzi, t. j. 70 %
a 4 545 znev˘hodnen˘ch UoZ, ão je
84 %. Na úhradu ceny práce jedného
zamestnanca bola v priemere subjektom poskytnutá mesaãne úhrada vo
v˘‰ke 10 000 Sk.

OKRES POLTÁR
V okrese Poltár bolo v roku 2005 vytvoren˘ch 82 miest na organizovanie aktivaãnej ãinnosti a 1 198 miest pre UoZ,
na ktoré bolo umiestnen˘ch 1 322 UoZ.
Priemern˘ poãet hodín vykonávania
aktivaãnej ãinnosti uchádzaãmi 

OKRES LUČENEC
Typ znevýhodnených UoZ
§
§
§
§

počet

8a) absolventi
8b) nad 50 rokov
8c) DNO
8d) nemohol zosúladiť prac. povinnosti
s rodič. povinnosťami
§ 8e) osamelý občan starajúci sa
o dieťa do 10 rokov
§ 8g)
§ 8f) zdravotné dôvody
§ 8h) OZP
SPOLU

2004
573
922
4 300

2005
129
787
4 203

13

402

–
–
9
36
5 853

143
2
21
30
5 717
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OKRES POLTÁR
Typ znevýhodnených UoZ
§
§
§
§

počet

8a) absolventi
8b nad 50 rokov
8c) DNO
8d) nemohol zosúladiť prac. povinnosti
s rodič. povinnosťami
§ 8e) osamelý občan starajúci sa
o dieťa do 10 rokov
§ 8g)
§ 8f) zdravotné dôvody
§ 8h) OZP
SPOLU
o zamestnanie bol 13 hod/t˘ÏdeÀ
a koordinátormi 20 hod./t˘ÏdeÀ. Men‰ie obecné práce sa vykonávali u 22 obcí
a dobrovoºnícke práce u 5 právnick˘ch
alebo fyzick˘ch osôb. Priemerná doba
trvania jedného miesta bola 7 mesiacov.
Celková dohodnutá suma na vykonávanie aktivaãnej ãinnosti bola 7 311 650 Sk,
z ãoho priemern˘ príspevok poskytnut˘
úradom celkom na 1 UoZ bol 6 103 Sk.
Z celkového poãtu UoZ zaraden˘ch na
aktivaãnú ãinnosÈ bolo 594 Ïien, ão
predstavuje 44,9 %, 1 153 poberateºov
dávky v hmotnej núdzi, t. j. 87,2 % a
1 113 znev˘hodnen˘ch UoZ, ão je
84,2 %. Na úhradu ceny práce jedného
zamestnanca bola v priemere subjektom
poskytnutá mesaãne úhrada vo v˘‰ke
7 000 Sk.

NIEKOĽKO „NAJ“
Z hºadiska naplnenia cieºov projektu
aktivaãn˘ch prác je potrebné zhodnotiÈ skutoãné v˘sledky, ktoré môÏu
obãania vo svojich obciach vidieÈ,
stali sa súãasÈou ich reálneho Ïivota
a v koneãnom dôsledku pomohli obci,

2004
102
301
1249

2005
25
221
1054

113

20

57
0
4
20
1 846

6
0
0
17
1 343

ºuìom, ktorí sú na pomoc odkázaní,
zlep‰ili im Ïivotné podmienky a hlavne
majú pocit, Ïe sa to robí pre nich. Ohlasy na aktivaãnú ãinnosÈ sú rôzne. Nie
v‰etky sú pozitívne, ale väã‰ina áno. Pri
realizácii aktivaãn˘ch prác na‰li uplatnenie ºudia so v‰etk˘mi stupÀami
vzdelania, zapájajú sa tí, ktorí v reálnom trhu práce nenájdu uplatnenie
a akceptovaní sú aj takí, ktor˘ch by
inak spoloãnosÈ neprijala. Hlavn˘m
cieºom projektu je udrÏiavanie pracovn˘ch návykov uchádzaãov o zamestnanie odkázan˘ch na dávku v hmotnej
núdzi. Poãas realizácie projektu tento
nástroj APTP v na‰ich podmienkach
získal, niekoºko prívlastkov „naj“:
 bol to prv˘ nástroj, ktor˘ sa zaãal
realizovaÈ v roku 2004,
 ÚPSVR Luãenec podpísal so subjektmi najviac dohôd,
 na aktivaãnú ãinnosÈ bolo zaraden˘ch najviac UoZ (16 161),
 na realizáciu aktivaãnej ãinnosti
bolo pouÏit˘ch najviac finanãn˘ch prostriedkov (vyplaten˘ch viac ako 45
miliónov Sk),

 do realizácie aktivaãnej ãinnosti sa
zapojilo v‰etk˘ch 79 obcí okresov
Luãenec a Poltár,
 do pracovného pomeru bolo prijat˘ch 923 koordinátorov na organizovanie aktivaãnej ãinnosti.

UŽITOČNÉ RIEŠENIE
Aj keì aktivaãná ãinnosÈ nie je trval˘m rie‰ením v procese hºadania si
zamestnania, pre ãloveka znamená
moÏnosÈ preklenúÈ obdobie nezamestnanosti zmyslupln˘m vyplnením voºného ãasu a zv˘‰enia si svojho príjmu vlastn˘m priãinením. Pre
urãitú skupinu ºudí je to rie‰enie na
krátku dobu, pre niektor˘ch to znamená koneãné rie‰enie pred dosiahnutím dôchodkového veku. Na
základoch aktivaãnej ãinnosti na‰li
opodstatnenie mnohé projekty, ktoré
my‰lienke dobrovoºníckej práce
dávajú prívlastok potrebná, celospoloãenská a sociálna. Práve vìaka
aktivaãnej ãinnosti vznikli obãianske
zdruÏenia, ktoré sa pustili do rie‰enia problémov, na ktoré nena‰la
odvahu celá spoloãnosÈ. Je chvályhodné, Ïe sa aktivizovali skupiny
ºudí s veºmi nízkym sociálnym statusom, Ïe sami zaãínajú upozorÀovaÈ
na problémy, ktoré sú zatiaº nerie‰ené a ku ktor˘m boli predt˘m ºahostajní. Zapojenie do aktivaãnej ãinnosti vrátilo mnoh˘m ºuìom sebavedomie, sebaúctu, pocit byÈ potrebn˘m, pomohlo im nájsÈ cestu k stálemu zamestnaniu.
Ing. MÁRIA VELIKÁ,
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti
ÚPSVR Lučenec

Poskytovanie príspevku na zamestnávanie
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača
o zamestnanie v súlade s ustanovením § 50 Zákona NR SR
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa
poskytuje v rámci Národného projektu I – SOP ĽZ Podpora
zamestnávania nezamestnaných s dôrazom na znevýhodnené
skupiny na trhu práce. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Lučenci od začiatku jeho implementácie v roku 2004 zrealizoval niekoľko pracovných stretnutí so zamestnávateľmi
s cieľom informovať o uvedenom nástroji aktívnej politiky
trhu práce a taktiež informovať o príslušných legislatívnych
zmenách.
PRAKTICKÉ PROBLÉMY
Pre zamestnávateºov bolo spoãiatku
problematické akceptovaÈ nové podmienky pri poskytovaní príspevku
v porovnaní s podmienkami, ktoré
upravoval Zákon NR SR ã. 387/1996
6

Z. z. o zamestnanosti v znení neskor‰ích predpisov. Postupne sa v‰ak
dostával do ich povedomia aj prostredníctvom ãlánkov v médiách i individuálnych pracovn˘ch stretnutí so
zástupcami úradu.
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ZávaÏn˘m problémom, ktor˘
ovplyvÀuje jeho uplatÀovanie v regióne, je obsadzovanie, resp. preobsadzovanie pracovn˘ch miest. Znev˘hodnení UoZ nespæÀajú poÏiadavky zamestnávateºov, ãi uÏ z hºadiska dæÏky praxe, alebo z hºadiska
záujmu o konkrétnu profesiu.
S dlhodobou evidenciou sa
spája niÏ‰ia schopnosÈ adaptability na rastúce nároky zamestnávateºov. T˘ka sa to zruãností, znalostí, ale aj nárokov zamestnávateºa
na znalosti IKT.
V uvedenej kategórii UoZ je problémom obsadiÈ pracovné miesta
v profesii kuchár, ãa‰ník, stolár,
zváraã, resp. obsluÏn˘ pracovník
‰peciálnych strojov a zariadení.
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Realizácia Výzvy Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny č. 1/2006
Výzva č. 1/2006 § 54 ods. 2 písm. a) vyhlásená Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny dňa 20. 2. 2006 na predkladanie projektov na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce „Podpora
vytvárania nových pracovných miest formou nenávratných paušálnych príspevkov“ bola pre zamestnávateľov v regióne Lučenec očakávanou príležitosťou, ako získať lukratívnejšiu podporu na vytvorenie nových pracovných miest, motiváciou paušálna forma poskytnutia príspevku a nižšia administratívna náročnosť.
AKTIVITY ÚRADU PRÁCE
Úlohou oddelenia metodiky aktívnej
politiky trhu práce a projektového riadenia bolo zabezpeãiÈ informovanosÈ
zamestnávateºov, samospráv a mimovládnych organizácií v regióne.
Základné informácie o oprávnen˘ch
Ïiadateºoch, oprávnen˘ch aktivitách,
cieºov˘ch skupinách, v˘‰kach príspevkov a celkovej administrácii v˘zvy boli
zverejnené v regionálnej tlaãi, prostredníctvom spolupráce s obcami na ich
informaãn˘ch tabuliach a vyhlásením
v miestnych rozhlasoch, na nástenkách
v priestoroch úradu a internetovej
stránke úradu. ZároveÀ sa 2. 3. 2006
uskutoãnilo pracovné stretnutie, na
ktorom boli podrobne vysvetlené podmienky v˘zvy a zodpovedané konkrétne otázky prítomn˘ch. Zúãastnen˘ch
bolo 40 subjektov, z toho 50 % z podnikateºského sektora.

Opatrenia ã. 1 s celkov˘ch poãtom 78
PM a 11 projektov v rámci Opatrenia
ã. 2 s celkov˘m poãtom 26 pracovn˘ch
miest pre obãanov so zdravotn˘m
postihnutím. Podnikateºsk˘mi subjektmi bolo predloÏen˘ch 31 projektov, 6 projektov predloÏili mimovládne organizácie, 6 obce. Hodnotiacou
komisiou Ústredia PSVR bolo 31 projektov schválen˘ch v rámci Opatrenia
ã. 1, s poãtom PM 77, a 9 projektov
v rámci Opatrenia ã. 2 s poãtom PM 11.
Celková v˘‰ka príspevku je 9 206 419 Sk.
Z hºadiska ‰truktúry cieºovej skupiny
je 23 pracovn˘ch miest pre dlhodobo
nezamestnan˘ch evidovan˘ch nad 48
mesiacov, 14 PM pre dlhodobo nezamestnan˘ch evidovan˘ch 24 – 48
mesiacov UoZ, 22 PM pre znev˘hodnen˘ch UoZ a 18 PM pre UoZ najmenej 4 mesiace.

VÝSLEDKY V ČÍSLACH

VYTVORENÉ
PRACOVNÉ MIESTA

Celkovo bolo zaevidovan˘ch 43 projektov, z toho 32 projektov v rámci

Najviac pracovn˘ch miest bude vytvoren˘ch v profesiách predavaã, admi-

AKTÍVNI „MALÍ“
ZAMESTNÁVATELIA
Najviac pracovn˘ch miest bolo
vytvoren˘ch v odvetviach maloobchodu a veºkoobchodu, sluÏieb
pre obyvateºstvo (kadernícke
a kozmetické sluÏby, montáÏ bytov˘ch doplnkov), vo v˘robe (v˘roba
v˘robkov z kovov, v˘roba obalov,
potravinárskych tovarov a textílií),
v stavebníctve a v˘robe pekárensk˘ch v˘robkov. Podporované sú

nistratívny pracovník, pomocn˘
robotník a pilãík, v oblasti maloobchodu a veºkoobchodu, drevárskej
v˘robe a sluÏbách obyvateºstvu (ubytovacie a re‰tauraãné sluÏby). Mimovládne organizácie vytvorili miesta
v profesiách opatrovateº, administratívny pracovník a pomocn˘ robotník,
obce pre robotníkov a pomocn˘ch
robotníkov. Realizáciou schválen˘ch
projektov sa vytvára priestor pre
zamestnávanie dlhodobo nezamestnan˘ch, pre ktor˘ch bolo naprojektovan˘ch takmer 80 % pracovn˘ch miest
a ich umiestÀovanie na trhu práce je
dlhotrvajúcim problémom.
Projekty podporené v rámci Opatrenia ã. 2 vytvárajú znaãn˘ potenciál
v zamestnávaní obãanov so zdravotn˘m postihnutím, nakoºko v regióne
neboli od roku 2004 zriadené chránené dielne, resp. chránené pracoviská
podºa § 56 Zákona o sluÏbách zamestnanosti. Dúfame, Ïe táto forma nov˘ch
aktívnych opatrení na trhu práce sa
v praxi overí ako efektívna forma
a stane sa súãasÈou legislatívneho
rámca ako nárokov˘ príspevok.

Ing. Henrieta Chlupková,
vedúca OMAPTPaPR
ÚPSVR Lučenec

hlavne profesie administratívny
pracovník, zváraã, nástrojár, formovaã, predavaã, stavebn˘ robotník,
stolár, kuchár, pekár.
O poskytnutie príspevku prejavujú záujem hlavne zamestnávatelia s niÏ‰ím poãtom zamestnancov
a samostatne zárobkovo ãinné
osoby, ktoré doteraz nezamestnávali zamestnancov v pracovnom
pomere, vytvárajú 1, maximálne 3
pracovné miesta.

Je ‰koda, Ïe príspevok neoslovil
veºk˘ch zamestnávateºov, u ktor˘ch je predpoklad vytvorenia väã‰ieho poãtu pracovn˘ch miest,
keìÏe ich ekonomika umoÏÀuje
rie‰iÈ potrebu ºudsk˘ch zdrojov aj
bez príspevku úradu.
Ing. HENRIETA CHLUPKOVÁ,
vedúca OMAPTPaPR
ÚPSVR Lučenec

VÝVOJ POČTU VYTVORENÝCH PRACOVNÝCH MIEST
V SÚLADE S USTANOVENÍM § 50 OD ZAČIATKU IMPLEMENTÁCIE NP I V ROKU 2004
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SPOLU

2004

–

–

–

2

5

1

19

3

10

9

2

2

69

2005

6

2

9

11

11

6

4

6

7

3

19

0

84

2006

7

5
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Pomoc občanom v núdzi
Neplatenie výživného je v Slovenskej republike vážnym problémom, ktorý dostáva veľa detí do nezávideniahodnej situácie,
núdze a mnohokrát do ohrozenia ich zdravia a samotného vývoja.
V ťažkej situácii sa potom ocitá rodič, ktorý ostal so svojím dieťaťom sám a domáha sa výživného pre svoje dieťa od druhého rodiča. Právna úprava upravujúca problematiku náhradného výživného je obsiahnutá v Zákone č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom, účinnom od 1. januára 2005.
NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ AKO INŠTITÚT
Zákon o náhradnom v˘Ïivnom upravuje právne vzÈahy pri poskytovaní
náhradného v˘Ïivného pre dieÈa, konanie o náhradnom v˘Ïivnom a konanie
o uplatnení náhrady za poskytnuté
náhradné v˘Ïivné. In‰titút náhradného
v˘Ïivného sa opiera o ochranu práv
dieÈaÈa (Dohovor o právach dieÈaÈa)
a solidaritu spoloãnosti, ktorá by mala
ochraÀovaÈ t˘ch slab‰ích a deti nimi
nepochybne sú. Samotn˘ pojem
náhradné v˘Ïivné naznaãuje, Ïe ide
o poskytnutú náhradu, v tomto prípade
‰tátom. Hlavn˘m v˘znamom náhradného v˘Ïivného mala byÈ pomoc deÈom
zo strany ‰tátu, keì v dôsledku neplnenia najzákladnej‰ej povinnosti zo strany ich rodiãov, vyÏivovacej povinnosti,
je ohrozen˘ ich zdrav˘ v˘vin. Základn˘m predpokladom nároku na náhradné v˘Ïivné je právoplatné rozhodnutie
súdu o v˘Ïivnom alebo právoplatná,
súdom schválená dohoda rodiãov
o v˘Ïivnom.

PRÁVO DIEŤAŤA NA VÝŽIVU
Podºa Zákona ã. 36/2005 Z. z. o rodine,
úãinnom od 1. apríla 2005, právo dieÈaÈa na v˘Ïivu vzniká obom rodiãom
jednoznaãne narodením. V˘Ïivné od
rodiãov patrí deÈom dovtedy, k˘m nie
sú schopné samé sa ÏiviÈ. Súd je podºa
tohto zákona povinn˘ urãiÈ v˘Ïivné,
minimálne vo v˘‰ke 30 % sumy Ïivotného minima. Súdom urãené v˘Ïivné
je povinn˘ platiÈ kaÏd˘ rodiã, bez ohºadu na svoje schopnosti, moÏnosti
a majetkové pomery riadne a vãas.
Poskytovanie v˘Ïivného je zákonnou
povinnosÈou, ktorej obsahom je zabezpeãiÈ v˘Ïivu alebo základné podmienky pre deti. Ak povinn˘ neplatí v˘Ïivné riadne a vãas, rodiã starajúci sa
o dieÈa podá návrh na uskutoãnenie
exekúcie u ktoréhokoºvek exekútora.
Mnoh˘m obãanom pri podávaní návrhu vzniká problém v tom, Ïe exekútor
od oprávneného poÏaduje preddavok.
Poplatky za úkony exekútora sú finanãn˘m problémom hlavne pre oprávnené osoby, ktoré sa zároveÀ ocitli
v hmotnej núdzi a je im poskytovaná
dávka v hmotnej núdzi a príspevky
k dávke. Okrem podania návrhu exekútorovi má matka dieÈaÈa súãasne aj
8

moÏnosÈ podaÈ trestné oznámenie na
povinného, ak nezaplatil v˘Ïivné
najmenej za tri mesiace riadne a vãas.
Z vlastn˘ch skúseností môÏeme potvrdiÈ, Ïe táto moÏnosÈ je v mnoh˘ch prípadoch efektívnej‰ím nástrojom pre
vymoÏenie nedoplatkov na v˘Ïivnom,
hoci je spojená s rizikom, Ïe sa matka
dostane do konfliktu s otcom svojho
dieÈaÈa.

SITUÁCIA V REGIÓNE
V územnej pôsobnosti Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Luãenec podali obãania od úãinnosti zákona
o náhradnom v˘Ïivnom 154 Ïiadostí
pre 217 detí. Z celkového poãtu podan˘ch Ïiadostí bolo 52 Ïiadostí podan˘ch obãanmi v hmotnej núdzi poberajúcimi dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke. V roku 2006 (údaj je
k 31. 5. 2006) sme náhradné v˘Ïivné
poskytli priemerne mesaãne pre 49
detí, v celkovej sume 410 783 Sk. Vo
v‰etk˘ch prípadoch sme podali na
povinn˘ch trestné oznámenie na súd.
Jedenapolroãné skúsenosti spojené
s uplatÀovaním zákona o náhradnom
v˘Ïivnom nám ukázali, Ïe tento zákon
deÈom:
a) Ïijúcim s rodiãom poberajúcim
dávku v hmotnej núdzi a príspevky
k dávke,
b) v náhradnej starostlivosti
neposkytuje Ïiadnu finanãnú pomoc,
pretoÏe v˘‰ka dávky v hmotnej núdzi,
prípadne príspevkov náhradnej starostlivosti ostáva aj po vyplatení náhradného v˘Ïivného nezmenená, konanie vo
veci náhradného v˘Ïivného je zdæhavé,
Ïiadateºov mnohokrát zbytoãne zaÈaÏuje administratívnymi úkonmi. V neposlednom rade zákon o náhradnom
v˘Ïivnom poskytuje ‰irok˘ priestor na
prieÈahy v konaní.

ŠTÁT A INŠTITÚT VÝŽIVNÉHO
Veºa ãasu sme venovali rie‰eniu problému zníÏenia pohºadávok ‰tátu. Nevyhnutn˘mi zmenami v personálnej
oblasti, prerozdelením agendy medzi
zamestnancov odboru sa nám podarilo
zníÏiÈ celkov˘ stav pohºadávok. Jedinou poloÏkou, ktorá má stále stúpajúcu
tendenciu, je náhradné v˘Ïivné. Preto si
dovolíme vysloviÈ názor, Ïe ak je plate-

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 7/2006

nie v˘Ïivného zákonnou povinnosÈou,
ktorej obsahom je zabezpeãiÈ v˘Ïivu
a základné podmienky pre deti, povaÏujeme náhradné v˘Ïivné za nesystémov˘ prvok, ktor˘ „trestá“ v‰etk˘ch
daÀov˘ch poplatníkov. Je potrebné
zaviesÈ spravodlivej‰í systém vymáhania v˘Ïivného s dôrazom na aktívne
rie‰enie problému zo strany neplatiãov
tak, aby oni niesli úplnú zodpovednosÈ
za jeho neplatenie.

POMOC RODINÁM V HMOTNEJ
NÚDZI
Adresnou dávkou, ktorá je urãená pre
deti z rodín v hmotnej núdzi je dotácia
na stravu, ‰kolské potreby a na motivaãn˘ príspevok. Podmienky poskytovania dotácií urãuje V˘nos Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo
14. decembra 2005 ãíslo 3749/2005-II/1
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. V roku 2006 za obdobie
piatich mesiacov sme priemerne mesaãne vyplatili dotáciu na stravu pre
3 294 detí v celkovej sume 6 325 556 Sk.
Dotáciu na motivaãn˘ príspevok za to
isté obdobie sme vyplatili pre 1 177
detí v celkovej sume 2 153 900 Sk.
Dotáciu na ‰kolské potreby na II. polrok
‰kolského roku 2005/2006 sme vyplatili pre 3 069 detí. Do 31. mája 2006 poÏiadalo 272 rodiãov, ktorí nepoberajú
dávku v hmotnej núdzi a príspevky
k dávke v hmotnej núdzi, o posúdenie
príjmu na úãely dotácií. Po prepoãítaní
príjmu na úãely dotácií vznikol nárok
207 Ïiadateºom. Poãas celej doby platnosti uvedeného v˘nosu komunikujeme so zriaìovateºmi pred‰kolsk˘ch
a ‰kolsk˘ch zariadení, poskytujeme im
metodickú pomoc, upravujeme údaje
v APV ISOP tak, aby sme im poskytovali správne údaje o tom, ktoré deti
spæÀajú podmienky nároku na poskytovanie dotácií.

OBCE V DEFENZÍVE?
Neuspokojuje nás, Ïe len 4 obce prejavili záujem o v˘platu dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi formou osobitného príjemcu pre
282 spoloãne posudzovan˘ch osôb.
Poãet obcí neodzrkadºuje úsilie, ktoré
sme vynaloÏili na rie‰enie problematiky osobitného príjemcu so starostami
obcí a zodpovedn˘mi pracovníkmi
mestsk˘ch úradov. Aj napriek tomu, Ïe
obciam neustále narastajú rôzne nedoplatky od obãanov v hmotnej núdzi, Ïe
starostovia vedia o nevyuÏívaní dávok
na úãely, na ktoré sú urãené, len veºmi
ÈaÏko sa odhodlávajú k takejto forme
„siahnutia“ obãanom na financie. Mys-
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VÝVOJ POČTU POBERATEĽOV DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI A AKTIVAČNÉHO PRÍSPEVKU
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líme si, Ïe k obãanom sa správajú zhovievavo z dôvodu, Ïe sú to ich voliãi
a chcú byÈ zvolení aj v ìal‰om volebnom období.

DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI
Ak sa obãan ocitne v hmotnej núdzi,
teda keì jeho príjem a príjem fyzick˘ch
osôb, ktoré sa s ním spoloãne posudzujú, nedosahuje Ïivotné minimum
a obãan a fyzické osoby, ktoré sa s obãanom spoloãne posudzujú, si príjem
nemôÏu zabezpeãiÈ alebo zv˘‰iÈ vlastn˘m priãinením, má nárok na dávku
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke.
Dávky sú nástrojom pomoci v hmotnej
núdzi, ktor˘ sa poskytuje obãanom
v hmotnej núdzi a fyzick˘m osobám,
ktoré sa s obãanom spoloãne posudzujú
za taxatívne vymedzen˘ch podmienok
v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.
V Ïiadnom prípade nemôÏe byÈ dávka
v hmotnej núdzi chápaná ako finanãn˘
príspevok na dlhodobo zabezpeãujúci
‰tandardn˘ príjem. Dávka v hmotnej
núdzi má slúÏiÈ na krátkodobé preklenutie Ïivotnej situácie vtedy, keì sa
obãan a s ním spoloãne posudzované
osoby ocitli bez príjmu. Priemern˘
mesaãn˘ poãet poberateºov dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi v období január – máj
2006 bol 5 809 poberateºov. Dávky
v hmotnej núdzi sme za uvedené obdobie vyplatili v celkovej sume
115 756 039 Sk. Pri porovnaní údajov
za obdobie január – máj 2005 s obdobím január – máj 2006 zisÈujeme, Ïe
priemern˘ mesaãn˘ poãet poberateºov
sa v roku 2006 zníÏil o 51 poberateºov,
ale stále nedosiahol najniÏ‰iu hranicu
z januára 2005.
V tom istom grafe uvádzame aj poãet
poberateºov aktivaãného príspevku.
V sledovanom období poãet poberateºov aktivaãného príspevku od januára
2006 v porovnaní s januárom 2005
rapídne stúpol, ão je dôsledkom zaradenia väã‰ieho poãtu obãanov do aktivaãn˘ch ãinností. Dávku zv˘‰enú
o 350 Sk vyplácame 184 obãanom
v hmotnej núdzi alebo fyzick˘m osobám, ktoré sa s obãanom v hmotnej
núdzi spoloãne posudzujú a starajú sa
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o dieÈa do 1 roku veku. Za prv˘ch 5
mesiacov roku 2006 sme ju vyplatili
v celkovej sume 972 930 Sk.
Aj keì obãania v hmotnej núdzi majú
nárok na príspevok na b˘vanie, veºkou
prekáÏkou na jeho poskytovanie je
nevyjasnenosÈ vlastníckych a nájomn˘ch vzÈahov. Paradoxnou sa nám javí
situácia, keì obãania – neplatiãi sú vysÈahovaní na ubytovÀu, kde platia vy‰‰ie
nájomné ako v bytoch, z ktor˘ch boli
vysÈahovaní.

V./06



Celkový počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi
Z toho počet poberateľov
aktivačného príspevku

ºov u peÀaÏného príspevku za opatrovanie.
Od zaãiatku roka evidujeme viac
ako 15 % nárast poãtu poberateºov
peÀaÏného príspevku na osobnú asistenciu.
Aj napriek nárastu poãtu poberateºov je vyplatená suma jednému poberateºovi niÏ‰ia pribliÏne o 11 %. K 31.
máju 2006 sme vyplatili peÀaÏné príspevky na kompenzáciu a peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie v celkovej sume

VÝVOJ POČTU POBERATEĽOV PEŇAŽNÉHO PRÍSPEVKU ZA OPATROVANIE
Z CELKOVÉHO POČTU POBERATEĽOV PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV
NA KOMPENZÁCIU ZA SLEDOVANÉ OBDOBIE
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PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY
Îiadosti o peÀaÏné príspevky na kompenzáciu a príspevok za opatrovanie
vybavujeme v zákonom stanovenej
lehote. Z celkového poãtu Ïiadostí evidujeme najvy‰‰í nárast poãtu poberate-

Stav k
31. 5. 2006

Celkový počet
poberateľov
peňažných
príspevkov na
kompenzácie
Počet
poberateľov
peňažného
príspevku
za opatrovanie

44 570 261 Sk, z toho peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie v celkovej sume
29 473 855 Sk.
Mgr. JÚLIUS SMUTNIAK,
riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR Lučenec

FINAČNÉ PROSTRIEDKY VYPLATENÉ NA PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK
NA OSOBNÚ ASISTENCIU ZA SLEDOVANÉ OBDOBIE
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(v tis. Sk)
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V snahe umožniť niektorým nezamestnaným občanom získať
vzdelanie poskytované základnou školou pokračuje aj v školskom roku 2005/2006 implementácia pilotného projektu, ktorý
pod názvom Dokončenie základnej školy realizuje Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom školstva SR
a Štátnym pedagogickým ústavom.

Realizácia pilotného projektu
„Dokončenie Základnej školy“

V

snahe umoÏniÈ niektor˘m nezamestnan˘m obãanom získaÈ vzdelanie poskytované základnou ‰kolou pokraãuje aj v ‰kolskom roku 2005/2006 implementácia
pilotného projektu, ktor˘ pod názvom Dokonãenie základnej ‰koly realizuje Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, Ministerstvom ‰kolstva SR a ·tátnym pedagogick˘m ústavom.

VZDELANIE AKO PREDPOKLAD UPLATNENIA SA
Základn˘m predpokladom preto, aby sa ãlovek uplatnil na trhu práce a na‰iel si pracovné uplatnenie, je vzdelanie. Rovnako je získanie minimálne základného vzdelania nevyhnutn˘m predpokladom pokraãovaÈ vo vzdelávaní a príprave pre trh práce,
ako aj vo vzdelávaní v rámci systému ìal‰ieho vzdelávania. Îiaº, túto skutoãnosÈ si
v dne‰nej dobe, ktorá kladie stále vy‰‰ie nároky na pripravenosÈ pracovnej sily, nedokáÏe, resp. nechce uvedomiÈ e‰te stále veºká skupina ºudí registrovan˘ch na úradoch
práce. Dôkazom toho boli aj poãiatoãné ÈaÏkosti, ktoré sprevádzali v˘ber uchádzaãov
o zamestnanie do projektu, na realizácii ktorého sa v tomto roku uÏ druh˘krát podieºa aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Luãenci.

POČIATOČNÉ PROBLÉMY
Záujem o spoluprácu na realizácii projektu prejavili uÏ v auguste 2005 Mgr. Jaroslav
Zachar, riaditeº Základnej ‰koly s materskou ‰kolou na Kubínyiho námestí v Luãenci a Mgr. Karol Bolla, riaditeº Základnej ‰koly s vyuãovacím jazykom maìarsk˘m
Lajosa Mocsáryho vo Fiºakove, ako aj ostatní pedagogickí zamestnanci uveden˘ch
‰kôl. S uvedenou základnou ‰kolou v Luãenci spolupracoval Úrad PSVR v Luãenci
na realizácii tohto projektu vzdelávania uÏ v uplynulom ‰kolskom roku.
K zv˘‰eniu motivácie veºmi nepomohli ani argumenty o potrebe vzdelania
v dne‰nej dobe, rovnako ani informácie o poskytovaní príspevku na sluÏbu pre rodinu s deÈmi poãas vzdelávania, príspevku na úrazové poistenie, preplácaní cestovn˘ch náhrad a aktivaãného príspevku v prípade, Ïe je úãastník vzdelávania v hmotnej núdzi. ZaráÏajúcou sa stala aj skutoãnosÈ, Ïe s úãasÈou niektor˘ch mlad˘ch nezamestnan˘ch, ktorí prejavili záujem o projekt, nesúhlasili ich rodiãia, ktor˘ch bolo
veºmi ÈaÏké presviedãaÈ o v˘zname vzdelania pre ich syna ãi dcéru. Mnohí mladí
uchádzaãi o zamestnanie, ktorí dostali v Ïivote druhú ‰ancu, dali prednosÈ úãasti na
aktivaãnej ãinnosti alebo absolventskej praxi. Poradcovia oddelení informaãn˘ch
a poradensk˘ch sluÏieb, sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb a sluÏieb odborného poradenstva, ktorí pri v˘bere úãastníkov projektu úzko spolupracovali, plne re‰pektovali
dobrovoºnosÈ uchádzaãov o zamestnanie pri ich zaraìovaní do projektu vzdelávania.
dokončenie na str. 15 

Dlhodobým, celoživotným ovplyvňovaním svojich členov je
rodina jedným z najvýznamnejších činiteľov formovania osobnosti človeka. Aj napriek tomu,
že vplyv rodiny na jednotlivých
členov s ich rastúcim vekom
klesá, jej pôsobenie sa prejavuje
po celý život. Rodina cíti vplyv
spoločnosti na každého jej člena, preto nie je možné žiť izolovane mimo spoločnosti.
RODINA V RÁMCI EÚ
Urãujúcou hodnotou obnovy Európy je
rodina. Preto v krajinách Európskej únie
silnie snaha po posilnení vzÈahov v nej,
po jej obnove, pretoÏe hodnoty konzumnej spoloãnosti priniesli zmeny, ktoré sa
dot˘kajú rozsahu, ‰truktúry, bohatstva
vzÈahov, premien v hodnotovom rebríãku, deºby práce, kvality partnersk˘ch
vzÈahov, foriem spoluÏitia i zmeny Ïivotného ‰t˘lu. Ekonomická transformácia
po zmene politického systému priniesla
aj do slovensk˘ch rodín mnoho zmien.
DôleÏitej‰iu úlohu zohráva zodpovednosÈ kaÏdého ãlena rodiny za jej fungovanie, v rodinách je väã‰ie sociálne
napätie, v mnoh˘ch rodinách je novou
skúsenosÈou nezamestnanosÈ ãlena alebo
ãlenov rodiny, po období rovnostárstva
sa objavili rozdiely v príjmoch.

RODINA A ŠTÁT
Znaãná diferencovanosÈ rodiny a problémov v nej signalizuje, Ïe rodina okrem
pomoci medicínskej, v˘chovnej, psychologickej, právnej, ‰peciálnopedagogickej potrebuje tieÏ sociálno-ekonomickú pomoc. Aj keì základnou zodpovednosÈou ‰tátu k rodinám je rie‰enie rastu
v˘konnosti ekonomiky, ktorá urãuje
v˘‰ku zdrojov moÏn˘ch na prerozdelenie, okrem iného aj do sociálnej oblasti,
‰tát takisto pomáha zvládnuÈ niektoré
Ïivotné udalosti, ktoré majú vplyv na
zhor‰enie finanãnej situácie rodín.
Dávka, ktorou ‰tát prispieva na
pokrytie v˘davkov spojen˘ch so zabezpeãením nevyhnutn˘ch potrieb novorodenca, je príspevok pri narodení dieÈaÈa.
V˘‰ka príspevku je 4 460 Sk na kaÏdé
dieÈa. Ak sa súãasne narodili 2 a viac
detí a najmenej dve sa doÏili 28 dní,
v˘‰ka príspevku je 6 690 Sk. Za prv˘ch
5 mesiacov roku 2006 (údaje budeme
uvádzaÈ za toto obdobie) sme vyplatili
361 Ïiadateºom v celkovej sume 1 627
760 korún, ão je v porovnaní s rovnak˘m
obdobím minulého roka o 34 vyplaten˘ch príspevkov menej.

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK
A PRÍDAVOK NA DIEŤA
ëal‰ou dávkou, ktorou ‰tát prispieva rodiãovi na zabezpeãovanie riadnej starostlivosti o dieÈa do troch rokov veku dieÈaÈa
alebo o dieÈa s dlhodobo nepriazniv˘m
zdravotn˘m stavom do ‰iestich rokov
10
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veku dieÈaÈa, alebo o dieÈa do ‰iestich
rokov veku dieÈaÈa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosÈ
rodiãov, najdlh‰ie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieÈaÈa
do tejto starostlivosti, je rodiãovsk˘ príspevok. V˘‰ka rodiãovského príspevku za
kalendárny mesiac je 4 230 Sk. Ak rodiã
v období, keì sa stará o dieÈa, zároveÀ
vykonáva aj zárobkovú ãinnosÈ a dieÈa
neumiestnil do pred‰kolského zariadenia,
ktoré je zaradené do siete ‰kôl a ‰kolsk˘ch
zariadení, má nárok na rodiãovsk˘ príspevok v sume 4 230 Sk. Za sledované obdobie sme v roku 2006 priemerne mesaãne
vyplácali rodiãovsk˘ príspevok 2 505
poberateºom. Prídavok na dieÈa je dávka,
ktorou ‰tát prispieva oprávnenej osobe na
v˘chovu a v˘Ïivu nezaopatreného dieÈaÈa.
V˘‰ka prídavku je 540 Sk mesaãne na
kaÏdé nezaopatrené dieÈa do skonãenia
povinnej ‰kolskej dochádzky, najdlh‰ie
do dov⁄‰enia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie ‰túdiom na

VNÚTORNÉ PROBLÉMY RODINY
Medzi rodinou a spoloãnosÈou existuje
niekoºko väzieb. Nie nepodstatnou je
v˘chova detí, preto spoloãnosti
nemôÏe byÈ ºahostajné, ako a s ak˘m
zameraním a za ak˘ch podmienok prebieha proces v˘chovy v rodinách.
V˘chovné prostredie rodiny má vplyv
na správanie kaÏdého jej ãlena. Rodina
ako v˘chovná in‰titúcia si zachováva
prvenstvo v oblasti mravnej a citovej
v˘chovy. Mala by poskytovaÈ dieÈaÈu
najoptimálnej‰ie podmienky ochrany
Ïivota, zdravia a priaznivého psychického v˘vinu, fyzického v˘vinu a sociálneho v˘vinu. Nie kaÏdá rodina vytvára takéto podmienky.
Pracovníci odborov sociálnych vecí
a rodiny sa pri svojej práci stretávajú
s rozvratom v rodinách. ManÏelia síce
Ïijú v spoloãnej domácnosti, ale sa
hádajú, vyvolávajú konfliktné situácie,
ktoré negatívne ovplyvÀujú Ïivot rodiny. Konfliktná situácia z rozvratu rodi-

Sociálno-ekonomická
pomoc rodine
strednej ‰kole dennou formou a ‰túdiom
na vysokej ‰kole okrem externého ‰túdia,
bez ohºadu na príjem rodiny. Priemern˘
mesaãn˘ poãet poberateºov tejto dávky je
13 162. V˘‰ka daÀového bonusu je 540 Sk
mesaãne na kaÏdé nezaopatrené dieÈa,
pokiaº aspoÀ jeden z rodiãov pracuje,
a rodiã ho získava u zamestnávateºa.

PRÍSPEVKY NA PODPORU
NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI
Sociálne dávky, ktor˘mi ‰tát podporuje
náhradnú starostlivosÈ o dieÈa, ak náhradnú starostlivosÈ o dieÈa vykonáva iná
fyzická osoba ako rodiã osobne na základe
rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia príslu‰ného orgánu, sú príspevkami na podporu náhradnej starostlivosti
o dieÈa. V˘‰ka jednorazového príspevku
dieÈaÈu pri zverení do náhradnej starostlivosti (ìalej len NS) je 8 840 Sk. V sledovanom období sme vyplatili 3 príspevky.
Jednorazov˘ príspevok dieÈaÈu pri zániku
NS vo v˘‰ke 22 100 Sk sme vyplatili 4 Ïiadateºom. V˘‰ka opakovaného príspevku
dieÈaÈu zverenému do NS je 3 320 Sk,
vyplácame ho 159 deÈom. Náhradn˘ rodiã
bez ohºadu na poãet zveren˘ch detí má
nárok na opakovan˘ príspevok vo v˘‰ke
4 230 Sk. V˘‰ka príspevku sa zvy‰uje
o 3 000 Sk v t˘ch prípadoch, keì sa
náhradn˘ rodiã stará o tri deti a viac detí,
ktorí sú súrodenci. V sledovanom období
ho vyplácame 27 náhradn˘m rodiãom.
Osobitn˘ opakovan˘ príspevok náhradnému rodiãovi, ktor˘ vykonáva osobnú
starostlivosÈ o dieÈa, ktoré je obãan s ËZP,
je na kaÏdé dieÈa 1 740 Sk.

ny potom zvyãajne vyústi do rozpadu
rodiny. Rozpadom rodiny trpia v‰etci
ãlenovia – manÏelia aj deti.

Plány sociálnej práce s rodinou dieÈaÈa
sme vypracovali spoloãne so v‰etk˘mi
zainteresovan˘mi mestami a obcami.

RIEŠENIE V RÁMCI ZÁKONA
Aj keì Zákon o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele v 5. ãasti vymedzuje pre samosprávu opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
finanãného charakteru, ktoré majú priamy dosah na obecné a mestské rozpoãty,
niektoré obce e‰te stále nezmenili prístup k rie‰eniu problémov detí a rodín,
obãanov obcí. Najãastej‰ie svoje kroky
odôvodÀujú nedostatkom finanãn˘ch
prostriedkov a personálnym obsadením.
Hoci pôsobnosÈ obce je vymedzená
v paragrafe 75 zákona o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele, zatiaº
sa to od úãinnosti zákona neprejavilo na
poãte detí umiestnen˘ch v ústavnej starostlivosti. K˘m k 31. decembru 2005
sme mali 221 detí umiestnen˘ch v ústavnej starostlivosti, k 31. máju 2006 sa
tento poãet zv˘‰il na 242 detí umiestnen˘ch v ústavnej starostlivosti. Aj napriek
nárastu poãtu umiestnen˘ch detí
v ústavnej starostlivosti musíme potvrdiÈ, Ïe sú obce a mestá, ktoré majú rozpracovan˘ v˘kon svojej samosprávnej
pôsobnosti. K najlep‰ím úradom v tomto
smere, ale aj z pohºadu záujmu o spoluprácu s odborom sociálnych vecí a rodiny, patrí Mestsk˘ úrad v Luãenci.

ÚSPECHY ÚRADU PRÁCE
V LUČENCI

SAMOSPRÁVA A RODINY
Nielen rozvrat a rozpad rodiny, ale aj
prehlbovanie sociálnych rozdielov,
individualizácia Ïivota, chudoba, nezamestnanosÈ, rozvodovosÈ, úpadok
morálnych a etick˘ch hodnôt, neprimerané vyuÏívanie voºného ãasu majú
vplyv na oslabovanie rodiny, na vznik
krízov˘ch situácií v rodine, na prehlbovanie porúch psychického v˘vinu,
fyzického v˘vinu a sociálneho v˘vinu
detí a plnolet˘ch fyzick˘ch osôb. Tieto
situácie rie‰ia nielen ‰tátne orgány, ale aj
orgány miestnej samosprávy. Na‰e skúsenosti hovoria o tom, Ïe obce a mestá
mali a v prevaÏnej miere aj stále majú
veºmi mal˘ záujem pracovaÈ s rodinou,
ktorá sa ocitla v kríze. Stretávame sa
s neochotou nav‰tíviÈ rodinu, vykonaÈ
konkrétne opatrenia smerujúce k obnove rodinného prostredia. Zo strany
samosprávy bol vyvíjan˘ tlak na pracovníkov odborov sociálnych vecí a rodiny
na ão najr˘chlej‰ie umiestÀovanie detí
do ústavnej starostlivosti. Preto sme vo
väã‰ine prípadov pracovali v ãasovej
tiesni. Mysleli sme si, Ïe Zákon ãíslo
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele zv˘‰i záujem
zástupcov samosprávy o vytvorenie
podmienok pre návrat detí do biologick˘ch rodín. K aplikácii zákona sme sa
stretli so v‰etk˘mi zástupcami miest
a obcí v územnej pôsobnosti úradu.

Zaznamenali sme zv˘‰en˘ poãet obãianskych zdruÏení, ktoré sa od 1. apríla 2006
v rámci aktivaãn˘ch ãinností zaãali venovaÈ terénnej sociálnej práci. Preto sme
v marci zorganizovali pracovné stretnutie
so zástupcami OZ z okresu Luãenec
a informovali sme ich o na‰ich prioritách,
ktoré by mali premietnuÈ do svojich projektov tak, aby terénna sociálna práca
bola vykonávaná cielene. Na pozvanie
Mestského úradu v Luãenci sme sa
zúãastnili stretnutia zástupcov mesta
a OZ z mesta Luãenec. Komunikáciou
medzi odborom sociálnych vecí a rodiny,
zástupcami mesta Luãenec a zástupcami
OZ sme dospeli k dohode, ktorou sme
stanovili kritériá na vyhodnotenie úspe‰nosti realizovan˘ch projektov.
S obãianskym zdruÏením Za dôstojn˘ Ïivot sa podieºame na realizácii projektu „Rodina ako prirodzené prostredie
stimulujúce rozvoj ãloveka s príleÏitosÈami na trhu práce“. Zúãastnili sme sa
pri v˘bere obãanov vhodn˘ch vykonávaÈ náhradnú starostlivosÈ – profesionálnych rodiãov. Situáciu nám skomplikoval Zákon o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele, ktor˘ stanovil
podmienku vzdelania minimálne stredo‰kolské vzdelanie s maturitou.
Mgr. JÚLIUS SMUTNIAK,
riaditeľ OSVaR ÚPSVR Lučenec
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Od júla vzrastie životné minimum
Mesiac júl sa tradične okrem valorizácie dôchodkov spája aj s pravidelnou valorizáciou súm životného minima. Životné minimum je
spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby,
pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Životné minimum sa
valorizuje opatrením ministerstva práce.
umy Ïivotného minima sa upravujú vÏdy k 1. júlu beÏného kalendárneho roka, a to na základe koeficientu rastu ãist˘ch peÀaÏn˘ch príjmov na osobu alebo koeficientu rastu
Ïivotn˘ch nákladov nízkopríjmov˘ch
domácností. Tieto údaje poskytuje vÏdy
ministerstvu práce ·tatistick˘ úrad SR.
Pri valorizácii sa zohºadÀuje niÏ‰í koeficient. Index rastu spotrebiteºsk˘ch
cien nízkopríjmov˘ch domácností za
apríl 2006 v porovnaní s aprílom 2005
bol ·tatistick˘m úradom SR zisten˘
– 105,2 (niÏ‰í koeficient) a index o raste
ãist˘ch peÀaÏn˘ch príjmov na osobu.
Valorizácia súm Ïivotného minima
podºa uÏ známeho indexu o náraste
Ïivotn˘ch nákladov nízkopríjmov˘ch
domácnosti (o raste Ïivotn˘ch nákladov) o 5,2 %, ktoré poskytol ·Ú SR,
bude maÈ vplyv na úpravu v˘‰ky súm
Ïivotného minima od 1. júla 2006
nasledovne:

S

1. suma 4 730 Sk sa upraví na sumu
4 980 Sk v prípade, ak ide o jednu
plnoletú fyzickú osobu (t. j. platná
suma Ïivotného minima bude zv˘‰ená o 250 Sk);
2. suma 3 300 Sk sa upraví na sumu
3 480 Sk v prípade, ak ide o ìal‰iu
spoloãne posudzovanú fyzickú
osobu (t. j. platná suma bude zv˘‰ená o 180 Sk);
3. suma 2 150 Sk sa upraví na sumu
2 270,- Sk, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieÈa a o nezaopatrené dieÈa
(t. j. platná suma bude zv˘‰ená
o 120 Sk).
Îivotné minimum je spoloãensky
uznaná minimálna hranica príjmov
fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav
jej hmotnej núdze, ão je pre 4-ãlennú
rodinu po 1. 7. 2006 13 000 Sk mesaãne (4 980 + 3 480 + 2 270 + 2 270).
V sociálnej oblasti má valorizácia
Ïivotného minima vplyv aj na nasledovné skutoãnosti:
 ÚHRADY V ZARIADENIACH

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V nadväznosti na túto právnu skutoãnosÈ s úãinnosÈou od 1. júla 2006
dôjde aj k zv˘‰eniu úrovne právnej
ochrany platiteºa úhrady za sociálne
sluÏby (poskytované obcou, samos12

právnym krajom, príslu‰n˘m orgánom
‰tátnej správy a zariadením sociálnych
sluÏieb zriaden˘m ako rozpoãtová organizácia alebo príspevková organizácia)
pred platením úhrady za sociálnu sluÏbu neprimeranej jeho príjmu, majetku
a rodinn˘m pomerom.
Napr. pri poskytovaní opatrovateºskej sluÏby a prepravnej sluÏby obãan
nie je povinn˘ platiÈ úhradu za poskytnutú opatrovateºskú sluÏbu a prepravnú sluÏbu, ak jeho príjem a príjem
osôb, ktor˘ch príjmy sa spoloãne
posudzujú, je niÏ‰í ako 1,2-násobok
sumy Ïivotného minima, alebo sa
rovná 1,2-násobku sumy Ïivotného
minima spoloãne posudzovan˘ch osôb.
Teda ak ide o jednotlivca, s úãinnosÈou
od 1. júla 2006 mu nevznikne povinnosÈ platiÈ úhradu za opatrovateºskú
sluÏbu alebo prepravnú sluÏbu, ak
jeho príjem je niÏ‰í alebo sa rovná
1,2 x 4 980 = 5 976 Sk. Ak má obãan,
ktorému sa poskytuje opatrovateºská
sluÏba alebo prepravná sluÏba, s úãinnosÈou od 1. júla 2006 príjem vy‰‰í ako
5 976 Sk, platí úhradu za opatrovateºskú sluÏbu alebo prepravnú sluÏbu
alebo jej ãasÈ tak, aby mu zostala po jej
zaplatení z jeho príjmu táto suma, t. j.
5 976 Sk mesaãne.
Pri
poskytovaní
starostlivosti
v zariadení sociálnych sluÏieb celoroãne s poskytovaním celodenného stravovania obãan nie je povinn˘ platiÈ úhradu za starostlivosÈ v zariadení sociálnych sluÏieb, ak jeho príjem je niÏ‰í,
alebo ak sa rovná 20 % sumy Ïivotného
minima pre plnoletú fyzickú osobu, t. j.
s úãinnosÈou od 1. júla 2006 20 % z
4 980 Sk = 996 Sk. Ak má obãan s úãinnosÈou od 1. júla 2006 príjem vy‰‰í ako
996 Sk, platí úhradu za starostlivosÈ
v tomto zariadení alebo jej ãasÈ tak, aby
mu zostala po jej zaplatení z jeho príjmu táto suma, t. j. 996 Sk mesaãne.
Ak v‰ak obãan nie je povinn˘ platiÈ
úhradu za poskytnutú sociálnu sluÏbu
alebo platí len ãasÈ tejto úhrady, vzhºadom na vy‰‰ie uvedenú právnu ochranu, nezaplatená úhrada alebo jej ãasÈ
sa poÏaduje postupne od manÏela,
manÏelky, detí alebo rodiãov. Tento
okruh osôb v‰ak poÏíva tieÏ zákonnú
ochranu garantovaním povinného zostatku z ich príjmu po zaplatení tejto
úhrady vo v˘‰ke 1,2-násobku sumy
Ïivotného minima spoloãne posudzovan˘ch osôb.
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 ZVÝŠENIE RODIČOVSKÉHO

PRÍSPEVKU A PRÍSPEVKOV
NÁHRADNEJ RODINNEJ
STAROSTLIVOSTI
Ministerstvo práce valorizuje opatrením o rovnaké percento aj rodiãovsk˘
príspevok, ktor˘ sa pri súãasn˘ch podmienkach zv˘‰i v septembri zo 4 230
na 4 440 Sk mesaãne. Rodiãovsk˘ príspevok poberá v SR cca 130-tisíc rodiãov. Okrem tejto dávky sa o rovnaké
percento (5,2 %) zvy‰ujú aj sumy jednotliv˘ch príspevkov pre podporu
náhradnej rodinnej starostlivosti.
Zv˘‰enie od septembra sa prejaví
nasledovne:
 jednorazov˘ príspevok dieÈaÈu pri
jeho zverení do náhradnej starostlivosti z 8 840 Sk na 9 290 Sk (zv˘‰enie o 450 Sk),
 jednorazov˘ príspevok dieÈaÈu pri
zániku náhradnej starostlivosti
z 22 100 Sk na 23 240 Sk (zv˘‰enie
o 1 140 Sk),
 opakovan˘ príspevok dieÈaÈu zverenému do náhradnej starostlivosti
z 3 320 Sk na 3 490 Sk (zv˘‰enie
o 170 Sk),
 opakovan˘ príspevok náhradnému
rodiãovi zo 4 230 Sk na 4 440 Sk
(zv˘‰enie o 210 Sk),
 zv˘‰enie opakovaného príspevku
náhradnému rodiãovi pri starostlivosti o troch a viac súrodencov z
3 000 Sk na 3 150 Sk (zv˘‰enie
o 150 Sk) a
 osobitn˘ opakovan˘ príspevok
náhradnému rodiãovi z 1 740 Sk na
1 830 Sk.
 KOMPENZÁCIE

PRE OBČANOV SO ZP
Îivotné minimum je ako veliãina
dôleÏité aj pri poskytovaní kompenzaãn˘ch príspevkov pre obãanov so zdravotn˘m postihnutím, najmä z hºadiska
príjmu obãanov.
 PeÀaÏn˘ príspevok na osobnú asistenciu, ak príjem obãana s ËZP presahuje trojnásobok sumy Ïivotného
minima, peÀaÏn˘ príspevok na
osobnú asistenciu sa zniÏuje v závislosti od rozsahu osobnej asistencie
urãenej v slovensk˘ch korunách
a od presahu príjmu obãana s ËZP.
 PeÀaÏn˘ príspevok na kompenzáciu zv˘‰en˘ch v˘davkov sa neposkytuje, ak príjem obãana s ËZP presahuje dvojnásobok sumy Ïivotného
minima pre plnoletú fyzickú osobu.
 PeÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie,
ak fyzická osoba nepoberá dávku
dôchodkového alebo v˘sluhového
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zabezpeãenia, zniÏuje sa o presah
príjmu obãana s ËZP nad 1,2-násobok sumy Ïivotného minima, ak je
obãanom s ËZP nezaopatrené dieÈa,
zniÏuje sa o presah príjmu nad 3násobok sumy Ïivotného minima.
Hranica príjmu pre poskytnutie
ostatn˘ch peÀaÏn˘ch príspevkov je do
päÈnásobku sumy Ïivotného minima
pre plnoletú fyzickú osobu.

ŽIVOTNÉ MINIMUM 2001 – 2005
VÝŠKA ŽIVOTNÉHO MINIMA OD 1. JÚLA 2001:
 3 790 Sk mesaãne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 2 650 Sk mesaãne, ak ide o ìal‰iu spoloãne posudzovanú plnoletú fyzickú
osobu,
 1 720 Sk mesaãne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieÈa, alebo ak ide o nezaopatrené dieÈa.

VÝŠKA ŽIVOTNÉHO MINIMA OD 1. JÚLA 2002:
 POMOC V HMOTNEJ NÚDZI:
 posudzovanie majetku – (ojazdeného auta) 35-násobok ÎM
(174 300 Sk) sa pri hmotnej núdzi
nezohºadÀuje,
 v˘‰ka jednorazovej dávky pre
mimoriadne v˘davky do 3-násobku
ÎM, ktorú môÏe vyplatiÈ obec, sa
zv˘‰i zo 14 190 Sk na 14 940 Sk,
 v˘nos o poskytovaní dotácií – nárok
na dotácie na ‰tipendium, pomôcky
a stravu majú aj deti z rodín, ktor˘ch
príjem je do v˘‰ky Ïivotného minima pre rodinu (napr. pri 4-ãlennej
rodine je to 13 000 Sk mesaãne, priãom do konca júna 2006 to bude
12 330 Sk), to znamená, Ïe nárok na
dotácie bude maÈ viac rodín.

 3 930 Sk mesaãne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 2 750 Sk mesaãne, ak ide o ìal‰iu spoloãne posudzovanú plnoletú fyzickú
osobu,
 1 780 Sk mesaãne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieÈa, alebo ak ide o nezaopatrené dieÈa.

VÝŠKA ŽIVOTNÉHO MINIMA OD 1. JÚLA 2003:
 4 210 Sk mesaãne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 3 940 Sk mesaãne, ak ide o ìal‰iu spoloãne posudzovanú plnoletú fyzickú
osobu,
 1 910 Sk mesaãne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieÈa, alebo ak ide o nezaopatrené dieÈa.

VÝŠKA ŽIVOTNÉHO MINIMA OD 1. JÚLA 2004:
 4 580 Sk mesaãne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 3 200 Sk mesaãne, ak ide o ìal‰iu spoloãne posudzovanú plnoletú fyzickú
osobu,
 2 080 Sk mesaãne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieÈa, alebo ak ide o nezaopatrené dieÈa.

VÝŠKA ŽIVOTNÉHO MINIMA OD 1. JÚLA 2005:
 NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ:
 náhradné v˘Ïivné sa poskytuje Ïiadateºovi len v prípade, Ïe jeho príjem spoloãne s ãlenmi domácnosti
je niÏ‰í ako 2,2-násobok Ïivotného
minima, ão je napr. pri matke a dieÈati príjem 15 950 Sk (2 x 4 980 Sk +
2 270 Sk),
 v˘‰ka náhradného v˘Ïivného je najviac 1,2-násobok ÎM pre nezaopatrené dieÈa, ão je 2 724 Sk.

 4 730 Sk mesaãne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 3 300 Sk mesaãne, ak ide o ìal‰iu spoloãne posudzovanú plnoletú fyzickú
osobu,
 2 150 Sk mesaãne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieÈa, alebo ak ide o nezaopatrené dieÈa.

VÝŠKA ŽIVOTNÉHO MINIMA OD 1. JÚLA 2006:
 4 980 Sk mesaãne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 3 480 Sk mesaãne, ak ide o ìal‰iu spoloãne posudzovanú plnoletú fyzickú
osobu,
 2 270 Sk mesaãne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieÈa, alebo ak ide o nezaopatrené dieÈa.

 SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA

A SOCIÁLNA KURATELA:
 vecné dary dieÈaÈu a mladému
dospelému sa poskytujú najviac vo
v˘‰ke Ïivotného minima 2 270
Sk/rok za ‰portové úspechy, narodeniny a podobne,
 príspevok pre uºahãenia osamostatnia sa – najviac 15-násobku zo sumy
ÎM, ão je 34 050 Sk (15 x 2 270 Sk),
 resocializaãn˘ príspevok – najviac
40 % sumy ÎM, ão je 1 990 Sk,
 v˘‰ka mesaãného vreckového – najviac 10 % ÎM pre dieÈa od 6 do 15
rokov a 30 %, so ÎM pre dieÈa star‰ie ako 15 rokov.
Mgr. Peter Húska
odbor mediálny a tlačový
MPSVR SR

PRÍKLADY AKTUÁLNEHO ŽIVOTNÉHO MINIMA
PRE NIEKTORÉ TYPY DOMÁCNOSTÍ:
 jednotlivec . . . . . . . . . . . . . . . .4 980 Sk mesaãne,
 jednotlivec s dieÈaÈom . . . . . . . .7 250 Sk mesaãne
(4 980 + 2 270),
 dvojica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 460 Sk mesaãne
(4 980 + 3 480),
 rodiãia s dvomi deÈmi . . . . . . . .13 000 Sk mesaãne
(4 980 + 3 480 + 2 270 + 2 270),
 rodiãia so ‰tyrmi deÈmi . . . . . .17 540 Sk mesaãne
(4 980 + 3 480 + 2 270 + 2 270+ 2 270 + 2 270)
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Význam a úlohy monitorovania
práv dieťaťa na Slovensku
a možnosti využitia jeho výsledkov pre vzdelávanie
odborníkov pracujúcich s deťmi a pre deti

Na

nostick˘ch centrách pre mládeÏ postúpené ministrovi ‰kolstva
Slovensku v oblasti monitorovania a hodnotenia dodrSlovenskej republiky a generálnemu prokurátorovi Slovenskej
Ïiavania práv dieÈaÈa pôsobí okrem in˘ch in‰titúcií aj
republiky a zistenia t˘kajúce sa ‰kolskej integrácie boli postúpeSlovenské národné stredisko pre ºudské práva.
né ministrovi ‰kolstva Slovenskej republiky na ìal‰ie konanie
Slovenské národné stredisko pre ºudské práva bolo zriadené
a najmä na prijatie opatrení na zabezpeãenie dodrÏiavania práv
v roku 1993 Zákonom ã. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského
dieÈaÈa v t˘chto oblastiach.
národného strediska pre ºudské práva ako nezávislá právnická
Na rok 2006 stredisko spracovalo aktualizáciu
osoba s vymedzen˘m úlohami v oblasti ºudProjektu monitoringu práv dieÈaÈa a prisk˘ch práv a základn˘ch slobôd. Prijaority na tento rok, ktor˘mi sú:
tím zákona ã. 365/2004 Z. z. o rov„Výbor odporúča zmluvnému
nakom zaobchádzaní v nieštátu založenie štatutárnej nezávislej
 1. Monitoring dodrÏiavania
ktor˘ch oblastiach a o ochrapráva dieÈaÈa umiestneného
inštitúcie so zodpovedajúcim zložením
ne pred diskrimináciou
v ústavnej starostlivosti
a zdrojovým zabezpečením a s mandátom
a o zmene a doplnení
alebo zvereného do pestúnpravidelného monitorovania a hodnotenia pokroku
niektor˘ch zákonov (antiskej starostlivosti na stretápri implementácii Dohovoru o právach dieťaťa,
diskriminaãn˘ zákon) boli
vanie sa s rodiãmi (ãl. 9
a ktorá by bola oprávnená prijímať a adresovať
roz‰írené jeho úlohy. StreDohovoru o právach dieÈaÈa)
sťažnosti o porušovaní práv dieťaťa.“
disko plní úlohy v oblasti
(Jedno z 54 odporúčaní Výboru OSN pre práva dieťaťa
 2. Monitoring dodrÏiavania
ºudsk˘ch práv a základn˘ch slopráva dieÈaÈa vyjadrovaÈ slobodne
pre Slovensko prijaté na zasadnutí výboru
bôd vrátane práv dieÈaÈa a na tento
svoje vlastné názory vo v‰etk˘ch zále6. októbra 2000 v Ženeve)
úãel okrem iného monitoruje a hodnotí
Ïitostiach, ktoré sa ho dot˘kajú (ãl. 12 DohododrÏiavanie ºudsk˘ch práv a dodrÏiavanie zásady
voru o právach dieÈaÈa)
rovnakého zaobchádzania podºa antidiskriminaãného zákona.
 3. Monitoring ochrany dieÈaÈa pred násilím (ãl. 19 DohovoV súlade s touto úlohou stredisko v roku 2005 prv˘krát
ru o právach dieÈaÈa)
spracovalo Projekt monitoringu práv dieÈaÈa, ktor˘ stanovil aj
 4. Monitoring dodrÏiavania práva na vzdelanie u detí cu‰tyri priority monitoringu:
dzincov Ïijúcich na území Slovenskej republiky (ãl. 28 Dohovoru o právach dieÈaÈa)
 1/ Monitoring procesu sprostredkovania náhradnej rodinAktualizácia Projektu monitoringu práv dieÈaÈa a jeho priorinej starostlivosti t˘m deÈom, ktoré boli zverené do predosvojity boli predmetom odbornej diskusie, ktorej sa zúãastnili tak
teºskej starostlivosti, alebo boli osvojené podºa Dohovoru
zástupcovia ústredn˘ch orgánov ‰tátnej správy, mimovládnych
o ochrane detí a o spolupráci pri medzi‰tátnych osvojeniach,
organizácií a odborníci z teórie i praxe pôsobiaci v oblasti pomoa to od odÀatia dieÈaÈa zo starostlivosti rodiãov po jeho zvereci deÈom.
nie do starostlivosti budúcich osvojiteºov alebo osvojiteºov.
Priority monitoringu práv dieÈaÈa na rok 2006 sú uverejnené
 2/ Monitoring vykonávania v˘chovn˘ch opatrení a osobitna internetovej stránke strediska: www.snslp.sk.
n˘ch v˘chovn˘ch opatrení v reedukaãn˘ch domovoch pre deti
a mládeÏ.
REALIZÁCIA MONITORINGU PRÁV DIEŤAŤA
 3/ Monitoring povinného oãkovania detí v súvislosti s prebiehajúcou reformou poskytovania zdravotnej starostlivosti
Pri realizácii monitoringu práv dieÈaÈa stredisko spolupracovalo
s osobitn˘m dôrazom na oãkovanie detí rómskej men‰iny.
s orgánmi ‰tátnej správy, samosprávy i mimovládnymi organizáciami. Podºa zákona sú súdy, prokuratúra, iné ‰tátne orgány,
 4/ Monitoring zaraìovania detí do ‰peciálnych ‰kôl s osoorgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a iné
bitn˘m dôrazom na zaraìovanie detí rómskej men‰iny do t˘chverejnoprávne in‰titúcie povinné na poÏiadanie strediska v urãeto ‰kôl.
nej lehote poskytnúÈ stredisku informácie o dodrÏiavaní ºudProjekt monitoringu práv dieÈaÈa bol predstaven˘ odbornej
sk˘ch práv. V‰etky relevantné subjekty poskytovali stredisku pri
a laickej verejnosti a bol predmetom ‰irokej diskusie. Projekt je
monitoringu potrebnú spoluprácu a súãinnosÈ a v˘znamn˘m
uverejnen˘ na internetovej stránke strediska www.snslp.sk
spôsobom tak prispeli k objektivizácii jeho zistení.
Skúsenosti z realizácie monitoringu práv dieÈaÈa v roku 2005
AKTUALIZÁCIA PROJEKTU MONITORINGU PRÁV
ukázali, Ïe jeho v˘znam pri hodnotení dodrÏiavania práv dieÈaÈa
DIEŤAŤA A JEHO PRIORITY NA ROK 2006
na Slovensku je nesporn˘ a jeho v˘sledky sú základn˘m v˘choDo konca roku 2005 bol uskutoãnen˘ monitoring dodrÏiavania
diskom pre prijímanie opatrení legislatívnej i nelegislatívnej
práv dieÈaÈa vo vybran˘ch oblastiach a jeho v˘sledky boli podpovahy na zabezpeãenie dodrÏiavania práv dieÈaÈa. Na základe
kladom pre spracovanie Správy o dodrÏiavaní ºudsk˘ch práv
zistení monitoringu boli zaãaté práce na príprave právnych predv Slovenskej republike za rok 2005, ktorú stredisko podºa zákopisov i na zmene doteraz uplatÀovanej praxe najmä v oblasti
na kaÏdoroãne vypracúva a uverejÀuje na svojej internetovej
reedukácie a ‰kolskej integrácie.
stránke. Zistenia monitoringu sú súãasÈou tejto správy, ktorá je
Okrem monitorovania a hodnotenia dodrÏiavania ºudsk˘ch
uverejnená na internetovej stránke strediska: www.snslp.sk.
práv vrátane práv dieÈaÈa a dodrÏiavania zásady rovnakého zaobZároveÀ boli zistenia t˘kajúce sa vykonávania opatrení vo
chádzania podºa antidiskriminaãného zákona je úlohou stredisv˘chove a ochrann˘ch opatrení (pouÏívanie relaxaãn˘ch
ka aj príprava vzdelávacích aktivít a podieºanie sa na informaãa ochrann˘ch miestností) v reedukaãn˘ch domovoch a v diag14
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n˘ch kampaniach s cieºom zvy‰ovania tolerancie spoloãnosti.
V súlade s touto úlohou a vychádzajúc okrem iného aj
z monitoringu procesu sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti t˘m deÈom, ktoré boli zverené do predosvojiteºskej
starostlivosti, alebo boli osvojené podºa Dohovoru o ochrane detí
a o spolupráci pri medzi‰tátnych osvojeniach, a to od odÀatia
dieÈaÈa zo starostlivosti rodiãov po jeho zverenie do starostlivosti budúcich osvojiteºov alebo osvojiteºov stredisko uzatvorilo
s Regionálnou agentúrou pre medzinárodné adopcie v Piemonte,
Taliansko, Dohodu o realizácii projektov spolupráce zameran˘ch
na ochranu práv detí.

VZDELÁVACÍ SEMINÁR AKO PRVÁ FÁZA PROJEKTU
ŠKOLENIA ZAMESTNANCOV DETSKÝCH DOMOVOV
V dÀoch 19. – 21. júna 2006 sa uskutoãnil prv˘ „Vzdelávací
seminár pre pracovníkov detsk˘ch domovov na zlep‰enie kvality Ïivota detí a na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti“,
ktorého sa zúãastnili prevaÏne sociálni pracovníci 36 vybran˘ch
detsk˘ch domovov na Slovensku. Tento vzdelávací seminár sa
uskutoãnil ako prvá fáza projektu „Príprava a ‰kolenie zamestnancov detsk˘ch domovov pre deti nachádzajúce sa v ÈaÏk˘ch
Ïivotn˘ch situáciách“ v trvaní jedného roka, ktor˘ sa organizuje
na základe vy‰‰ie uvedenej Dohody o realizácii projektov spolupráce zameran˘ch na ochranu práv detí uzavretej medzi Regionálnou agentúrou pre medzinárodné adopcie v Piemonte a Slovensk˘m národn˘m strediskom pre ºudské práva. Táto dohoda
o spolupráci je uverejnená na internetovej stránke strediska:
www.snslp.sk.
Na vzdelávacom seminári sa zúãastnili i odborníci z regiónu
Piemont, ktorí vo svojich príspevkoch predstavili úãastníkom
seminára právny rámec starostlivosti o deti v Taliansku, transformáciu detsk˘ch domovov, spôsob práce s rodinou, náhradnú
rodinnú starostlivosÈ a spôsob a formy vzdelávania pracovníkov,
ktorí pracujú s deÈmi. Ako predná‰atelia sa seminára zúãastnili
aj zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeÏe, Právnickej fakulty UPJ·
v Ko‰iciach a Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
Na základe prednesen˘ch príspevkov v dopoludÀaj‰ích hodinách úãastníci seminára pracovali popoludní v troch paraleln˘ch pracovn˘ch skupinách, závery z t˘chto pracovn˘ch skupín
budú uverejnené na internetovej stránke strediska a zároveÀ
budú v˘chodiskom pre voºbu tém ìal‰ieho vzdelávacieho seminára, ktor˘ sa uskutoãní v októbri 2006.

PRÍPRAVA REALIZÁCIE PROJEKTU
PARLAMENT DETÍ Z REEDUKAČNÝCH DOMOVOV
Slovenské národné stredisko pre ºudské práva zároveÀ pripravuje v spolupráci s FICE – Medzinárodná spoloãnosÈ v˘chovn˘ch
komunít – Národná sekcia v SR realizáciu projektu „Parlament
detí z reedukaãn˘ch domovov“, ktor˘ je orientovan˘ jednak na
deti, jednak na dospel˘ch, ako aj na deti a dospel˘ch spoloãne.
Vo vzÈahu k deÈom je projekt zameran˘ na posilÀovanie participácie detí na dobrom fungovaní zariadenia, v ktorom sú umiestnené, na posilÀovanie spoluzodpovednosti detí na rie‰ení svojej
budúcnosti, rozvíjanie komunikaãn˘ch zruãností, zvy‰ovanie
právneho vedomia a na rozvíjanie tolerancie k etnick˘m a in˘m
men‰inám a odli‰nostiam.
Vhodn˘m a úãeln˘m vyuÏitím v˘sledkov monitoringu práv
dieÈaÈa, na základe ktorého je moÏné pomenovaÈ i vzdelávacie
potreby v monitorovan˘ch oblastiach, je moÏné následne pripraviÈ a realizovaÈ potrebné vzdelávacie programy.
V Bratislave 4. júla 2006
PETER GURÁŇ
NAĎA ŠEBOVÁ
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

dokončenie zo str. 10

ZAUJÍMAVÉ ZISTENIE
Potenciálni úãastníci projektu predstavovali znaãne rozdielnu
skupinu UoZ z hºadiska poãtu ukonãen˘ch roãníkov základnej
‰koly, ako aj s ohºadom na ich vedomostnú úroveÀ. Na základe
tejto skutoãnosti boli súãasÈou prijímacích pohovorov okrem
vedomostn˘ch testov aj psychologické a diagnostické v˘berové
testy. V˘sledkom t˘chto testov, ktoré so záujemcami o vzdelávanie realizovali odborníci v oblasti psychológie (zamestnanci
Pedagogicko-psychologickej poradne v Luãenci), bola identifikácia t˘ch úãastníkov projektu, ktor˘m je vzhºadom na diagnostikované poruchy uãenia potrebné zo strany pedagogick˘ch
zamestnancov ‰koly zabezpeãiÈ individuálny prístup. Zapojenie
odborníkov z oblasti odborného poradenstva, psychológie
a pedagogiky malo byÈ, na základe skúseností z predchádzajúceho projektu, zároveÀ jedn˘m z predpokladov kvalifikovaného
v˘beru úãastníkov projektu. Oãakávalo sa, Ïe na základe kvalitného posúdenia spôsobilosti UoZ zvládnuÈ tento druh vzdelávania s dennou dochádzkou sa eliminujú prípady predãasného
ukonãenia projektu bez váÏnych dôvodov. Tento predpoklad sa
v‰ak v praxi Úradu PSVAR Luãenec nepotvrdil. Dôkazom toho
je, Ïe napriek spolupráci viacer˘ch odborníkov v rámci prijímacieho konania predãasne ukonãili projekt 14 frekventanti, priãom len jeden uchádzaã o zamestnanie ukonãil úãasÈ v projekte
z dôvodu uplatnenia sa na trhu práce.

ČASOVÝ POSUN AKO ĎALŠÍ PROBLÉM
Poãiatoãnú fázu projektu znaãne sÈaÏil oneskoren˘ zaãiatok jeho
realizácie. Z pôvodného zámeru zahájiÈ vzdelávanie v septembri
2005 sa zaãiatok posunul aÏ na koniec januára 2006. Uveden˘
posun spôsobil, Ïe sa mnohí potenciálni úãastníci zapojili do
in˘ch aktivít úradu, resp. boli z evidencie UoZ vyradení. ZároveÀ ‰koly vzhºadom na vlastnú organizáciu vyuãovania od septembra 2005 dokázali zabezpeãiÈ vyuãovanie len v neskor‰ích
hodinách, ão z hºadiska dochádzky nevyhovovalo viacer˘m
uchádzaãom o zamestnanie, predov‰etk˘m dochádzajúcim zo
vzdialenej‰ích obcí, resp. z obcí s obmedzen˘m dopravn˘m spojením.
Napriek uveden˘m ÈaÏkostiam sprevádzajúcim prípravu
a zaãiatok realizácie projektu zasadlo v januári 2006 v okrese Luãenec do ‰kolsk˘ch lavíc dvoch tried, v tomto ‰kolskom roku len na
necel˘ch ‰esÈ mesiacov, 22 mlad˘ch nezamestnan˘ch. V ‰kolskom
roku 2005/2006 sa v porovnaní s uplynul˘m ‰kolsk˘m rokom
podarilo vytvoriÈ jednu triedu s vyuãovacím jazykom maìarsk˘m,
vzhºadom na vysok˘ podiel obyvateºstva maìarskej národnosti
v územnom obvode pracoviska vo Fiºakove.

ŠTRUKTÚRA ÚČASTNÍKOV PROJEKTU
O úãasÈ v projekte prejavili záujem predov‰etk˘m muÏi. Dohodu
o úãasti na vzdelávaní podpísali 17 muÏov a 4 Ïeny, prevaÏne vo
veku od 16 do 25 rokov. Najstar‰í úãastník projektu má 29 rokov.
Vzhºadom na nevyhnutn˘ individuálny prístup k jednotliv˘m
úãastník v rámci vzdelávacieho procesu bol v tomto ‰kolskom
roku odporúãan˘ niÏ‰í poãet frekventantov na jednu triedu.
Z pôvodného poãtu 20 bol ako optimálny navrhnut˘ poãet
15 UoZ. V˘davky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Luãenec
na realizáciu projektu predstavujú v súãasnosti celkovú sumu
83 644 Sk.
Vzhºadom na skúsenosti s realizáciou pilotného projektu
v minulom roku, oãakávané problémy s dochádzkou na vyuãovanie sa u niektor˘ch mlad˘ch ºudí potvrdili. V súãasnosti sa
vzdelávania aktívne zúãastÀuje z 22 nezamestnan˘ch len 8 UoZ.
Urãite sa v‰ak aj napriek tak malému poãtu skutoãn˘ch záujemcov o túto formu vzdelávania v podobn˘ch projektoch oplatí
pokraãovaÈ aj v budúcnosti.
PhDr. MIROSLAVA ADÁMYOVÁ,
vedúca oddelenia informačných
a poradenských služieb ÚPSVR Lučenec
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Medzinárodná burza práce
v Liptovskom Mikuláši
Sieť EURES sa 8. júna 2006 prezentovala v poradí už VI. medzinárodnou burzou práce, ktorá sa konala v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Slávnostne ju otvorila svojím príhovorom ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prof. PhDr. Iveta Radičová,
PhD. Spolu s ňou sa k prítomným prihovoril aj PhDr. Rudolf Sokol
a primátor mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexander Slafkovský.
ÚČASŤ
Medzinárodnej burzy práce sa zúãastnilo spolu 30 zamestnávateºov z krajín
Írsko, Veºká Británia, Slovinsko, Maìarsko, âeská republika a 6 partnerov siete
EURES z krajín: Írsko, Nórsko, Veºká
Británia, Slovinsko, âeská republika,
Island, ktorí tieÏ zastupovali niekoºk˘ch zamestnávateºov a ponúkali ich
voºné pracovné pozície.
Slovenská sieÈ EURES mala svoje
zastúpenie prostredníctvom stánku
EURES Slovensko, v ktorom boli klientom poskytnuté informácie o jednotliv˘ch krajinách Európskej únie prostredníctvom letákov, informácie o moÏnostiach hºadania si práce v zahraniãí
a fungovaní siete EURES na Slovensku
a rôzne propagaãné materiály. Zastúpenie tu mal tieÏ stánok domáceho úradu
práce, ako i Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny v Bratislave, kde mohli
úãastníci získaÈ komplexné informácie
o fungovaní sluÏieb zamestnanosti.

Na rozdiel od predchádzajúcich
búrz práce táto bola iba jednodÀová,
nav‰tívilo ju 2 119 náv‰tevníkov.
Klienti mali moÏnosÈ priameho rozhovoru so zamestnávateºmi, mohli si
vypoãuÈ prezentácie nielen zamestnávateºov, ktorí predstavovali svoje spoloãnosti, ale aj zahraniãn˘ch EURES
poradcov, ktorí prezentovali informácie o Ïivotn˘ch a pracovn˘ch podmienkach dan˘ch krajín a moÏnostiach hºadania si práce.

PRACOVNÉ POZÍCIE
Ponúkané pracovné pozície boli hlavne
v oblasti priemyselnej v˘roby – zváraãi,
zámoãníci, operátori vo v˘robe, montáÏni pracovníci, pracovníci do skladu,
lakovaãi, murári, ale aj vodiãi medzinárodnej dopravy, opatrovatelia, fyzioterapeuti ãi programátori.
Zamestnávatelia, ktorí sa zúãastnili
burzy práce, ponúkali spolu 550
voºn˘ch pracovn˘ch miest, priãom

vyzbierali od náv‰tevníkov spolu 469
Ïivotopisov a o informáciu v ich stánkoch prejavilo záujem 3 865 klientov.

SPÄTNÁ VÄZBA
Na základe spätnej väzby moÏno povedaÈ, Ïe burza práce mala úspech, a to
nielen v radoch klientov, ale aj medzi
zamestnávateºmi. Zamestnávatelia uvádzali, Ïe klienti sú veºmi dobre pripravení a zruãní, spokojní boli aj s miestom a ãasom konania burzy práce.
âo sa t˘ka náv‰tevníkov, najväã‰iu
skupinu tvorili evidovaní nezamestnaní –
aÏ 44 %, vo vekovej skupine do 30 rokov.
Hlavn˘m zdrojom informácie o organizovaní medzinárodnej burzy práce boli
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
a internetová stránka www.eures.sk
Pokiaº ide o negatíva, náv‰tevníkom
ch˘bali po nemecky hovoriace krajiny,
ako Rakúsko a Nemecko, ale aj krajiny
zo ·kandinávie, ãi ·panielsko, Portugalsko a Taliansko. TieÏ by uvítali
ponuku sezónnych prác, ako i konanie
podobn˘ch akcií ãastej‰ie a s oveºa lep‰ou propagáciou.
Ing. ZUZANA ČERVEŇOVÁ,
EURES poradca
ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Medzinárodné burzy práce siete EURES
O

do dÀa vstupu Slovenskej republiky do EÚ organizuje
sieÈ EURES, ktorá je na Slovensku organizovaná v rámci
Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pravidelne medzinárodné burzy práce, ktoré sú spoloãnou platformou pre slovensk˘ch uchádzaãov a záujemcov o prácu
v zahraniãí na jednej a zahraniãn˘ch zamestnávateºov na
strane druhej.
Burzy práce EURES sú zamerané v˘luãne na ponúkanie
pracovn˘ch miest do in˘ch ãlensk˘ch ‰tátov EÚ a EHP
a okrem zahraniãn˘ch zamestnávateºov sú tu prezentované
aj Ïivotné a pracovné podmienky v t˘chto krajinách prostredníctvom partnersk˘ch EURES poradcov z viacer˘ch ‰tátov EÚ/EHP. Klienti majú preto moÏnosÈ nielen absolvovaÈ
pohovor s konkrétnym zahraniãn˘m zamestnávateºom a získaÈ v koneãnom dôsledku prácu, ale aj sa dozvedieÈ podrob-

MEDZINÁRODNÉ BURZY PRÁCE V ČÍSLACH
MESTO
POČET ZAMESTNÁVATEĽOV
Poprad
Nitra
Košice
Banská Bystrica
Prešov
Liptovský Mikuláš
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12
28
18
27
24
36
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né informácie rôzneho druhu o krajine, do ktorej plánujú za
prácou vycestovaÈ. EURES poradcovia z krajín EÚ/EHP
neposkytujú len poradenstvo ohºadom Ïivota a práce vo
svojej domovskej krajine, ale prichádzajú aj s ponukou
voºn˘ch pracovn˘ch miest zo svojej krajiny a ãasto zastupujú aj konkrétnych zamestnávateºov, ktorí nemohli osobne
pricestovaÈ.
Doteraj‰ie v˘sledky búrz práce naznaãujú, Ïe sa jedná
o akcie, ktoré majú vysok˘ ohlas medzi verejnosÈou a z doteraj‰ích údajov vypl˘va, Ïe zhruba kaÏd˘ siedmy náv‰tevník
sa prostredníctvom burzy práce zamestnal a obsaden˘ch
bola takmer ‰tvrtina z ponúkan˘ch pracovn˘ch miest. Pracovné miesta, ktoré sú ponúkané, sú podºa na‰ich odhadov
z viac ako 90 % urãené klientom zo základn˘m a stredo‰kolsk˘m vzdelaním.

POČET NÁVŠTEVNÍKOV
1 486
5 250
3 659
3 028
3 766
2 119

POČET ZAMESTNANÝCH
150
1 130
353
336
416
469
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V predchádzajúcich rokoch nebolo možné z dôvodu nedostatočných personálnych kapacít, priestorových možností, materiálového a technického vybavenia úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny (ďalej „úrad“) v plnej miere uspokojiť dopyt klientov po
využívaní možností samoobslužného vyhľadávania informácií
o podmienkach a požiadavkách trhu práce v existujúcich informačných a poradenských strediskách, tiež nebolo možné zabezpečiť v rámci preventívneho poradenstva aktivity na viacerých
stredných školách. Tento dopyt klientov a škôl v súčasnom období rieši Národný projekt VII A pod názvom: „MODERNIZÁCIA SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI PODPOROU ROZVOJA NÁSTROJOV
A FORIEM INFORMAČNÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB“, ktorý
je financovaný z prostriedkov ESF a štátneho rozpočtu SR.
NÁRODNÝ PROJEKT VII A
Národn˘ projekt VII A (ìalej „NP VII
A“) bol schválen˘ za úãelom zabezpeãenia
modernizácie
sluÏieb
zamestnanosti v oblasti informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb pre
vybudovanie nov˘ch a modernizáciu
existujúcich informaãno-poradensk˘ch stredísk na úradoch v SR v celkovom poãte 128, z toho na úradoch

 IPS = INFORMAâNO-PORADENSKÉ STREDISKO, v ktorom sú v úradom stanoven˘ch hodinách pre klientov k dispozícii minimálne 3 poãítaãe,
na ktor˘ch si môÏu sami alebo za
pomoci zamestnanca oddelenia informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb
vyhºadávaÈ informácie potrebné pre
ich opätovné uplatnenie sa na trhu
práce, napr. o voºn˘ch pracovn˘ch

sk˘ch sluÏieb. Klient tu má k dispozícii základné informácie o poskytovan˘ch sluÏbách úradu v primeranej
obsahovej forme a minimálne jeden
poãítaã s pripojením na internet za
úãelom získania informácií potrebn˘ch k pracovnému uplatneniu.
Doteraj‰ia prax ukázala, Ïe klienti
úradov ãasto nedisponujú potrebn˘mi znalosÈami z oblasti vypisovania
dokladov potrebn˘ch pre prijatie do
zamestnania. Za úãelom samostatného vypracovania dokladov potrebn˘ch pre prijatie do zamestnania sú
cieºov˘m skupinám NP VII A vo v‰etk˘ch uveden˘ch zariadeniach úradov
k dispozícii aktuálne vzory Ïiadosti
o zamestnanie, ‰tandardného Ïivotopisu, písomné odporúãania postupov
pri osobnom a telefonickom rozhovore so zamestnávateºom. V prípade
potreby klient uvedené podklady
vypracuje za pomoci kvalifikovaného
zamestnanca oddelenia informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb.

Využívanie informačných technológií
pri hľadaní zamestnania
na území Bratislavského kraja
v poãte 9. Jeho hlavn˘m zámerom je
zavedenie samoobsluÏného systému
získavania informácií t˘kajúcich sa
poÏiadaviek trhu práce samotn˘mi
UoZ, zamestnávateºmi a ‰tudentmi.
Práve v tomto období sa za úãelom
dosiahnutia cieºov NP VII A zaãínajú
poskytovaÈ v informaãno-poradensk˘ch strediskách nové formy informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb
prostredníctvom internetu, zavedenia on-line di‰tanãného poradenstva,
realizáciou aktivít preventívneho
poradenstva pre ‰tudentov a poskytovaním individuálneho a skupinového informaãného poradenstva pre
obãanov so zdravotn˘m postihnutím,
ktorí boli prehodnotení Sociálnou
poisÈovÀou.

ŠPECIFIKÁCIA
INFORMAČNO-PORADENSKÝCH
STREDÍSK A ZÓN
Podºa priestorov˘ch moÏností jednotliv˘ch úradov sa v súãasnom období
realizuje v rámci implementácie NP
VII A modernizovanie uÏ existujúcich a zriaìovanie nov˘ch informaãno-poradensk˘ch stredísk, informaãno-poradensk˘ch zón a zariadení na
samostatné vyhºadávanie informácií,
v ktor˘ch sú klientom poskytované
informaãné a poradenské sluÏby na
rovnakej úrovni nasledovne:

miestach. Pre potreby klientov je tu
k dispozícii aj jeden samostatn˘ poãítaã (bez moÏnosti vyuÏitia internetu),
tlaãiareÀ, multifunkãné zariadenie na
prípravu a tlaã Ïivotopisu, motivaãného listu a pod. Za úãelom poskytovania základn˘ch informácií o sluÏbách
poskytovan˘ch úradom sa v Àom realizujú aj skupinové aktivity pre minimálne 10 – 15 klientov.
 IPZ = INFORMAâNO-PORADENSKÁ ZÓNA sa nachádza v úradom
‰peciálne vyhraden˘ch priestoroch,
napr. vo viacúãelovej spoloãnej zasadaãke alebo v klube práce. Z priestorov˘ch dôvodov v nej môÏu klienti
IPZ v úradom presne stanoven˘ch
dÀoch a hodinách v t˘Ïdni vyuÏívaÈ
na samoobsluÏné vyhºadávanie informácií o voºn˘ch pracovn˘ch miestach
minimálne dva poãítaãe s pripojením
na internet, tlaãiareÀ a jeden samostatn˘ poãítaã, ktor˘ nie je pripojen˘
na internet, na prípravu a tlaã napr.
Ïivotopisu, motivaãného listu. Podobne ako v IPS súãasÈou ‰tandardného
vybavenia je aj multifunkãné zariadenie.
 ZARIADENIE PRE SVI = ZARIADENIE PRE SAMOOBSLUÎNÉ VYHªADÁVANIE INFORMÁCIÍ je priestor vyhraden˘ v kancelárii zamestnanca oddelenia informaãn˘ch a poraden-

CIEĽOVÉ SKUPINY, KTORÝM
MAJÚ AKTIVITY NP VII A
POMÔCŤ, SÚ:





uchádzaãi o zamestnanie,
záujemcovia o zamestnanie,
zamestnávatelia,
zamestnanci sluÏieb zamestnanosti (oddelení informaãn˘ch
a poradensk˘ch sluÏieb úradov),
 ‰tudenti stredn˘ch ‰kôl,
 skupiny obyvateºstva ohrozené
stratou zamestnania (na úradoch
mimo Bratislavského kraja).

SLUŽBY PRE KLIENTOV
V priebehu celého obdobia trvania
NP VII A, t. j. od 1. 8. 2005 – 31. 12.
2006, sú jeho aktivity zamerané na
skvalitnenie sluÏieb zamestnanosti
v oblasti informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb, a to formou vyuÏívania
informaãn˘ch technológií pri hºadaní
vhodného zamestnania samotn˘mi
klientmi. Za úãelom dosiahnutia stanoven˘ch v˘sledkov sú aktivity realizované z úrovne ústredia a úradov
tak, aby boli klientom IPS, a IPZ zariadení pre SVI zabezpeãené a poskytované nasledujúce sluÏby:
 vyuÏívanie technického vybavenia (poãítaãové vybavenie, tlaãiarne,
multifunkãné zariadenia a pod.),
 poskytovanie poradenstva vy‰kolen˘mi zamestnancami oddelení
informaãn˘ch a poradensk˘ch 
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sluÏieb v práci s informaãn˘mi technológiami vo vzÈahu k zavedeniu di‰tanãného
on-line
poradenstva
a komunikácie s klientom,
 získavanie informácií z podstránky informaãn˘ch a poradensk˘ch
sluÏieb
na
webovej
stránke
www.upsvar.sk.

pracovn˘ch miest obsaden˘ch
obãanmi so zdravotn˘m postihnutím,
 o podujatiach organizovan˘ch pre
obãanov so zdravotn˘m postihnutím,
 o literatúre z oblasti pracovnej
a sociálnej integrácie, a pod.

E-MAILOVÁ
KOREŠPONDENCIA

TLAČOVINY

V rámci NP VII A sa roz‰íri webová
stránka informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb o ìal‰ie databázy priná‰ajúce informácie o moÏnostiach
ubytovania v bratislavskom regióne
pre klientov, ktorí sa rozhodnú presÈahovaÈ za zamestnaním do Bratislavského kraja, kde je väã‰í poãet
pracovn˘ch príleÏitostí a ìal‰ie
informácie potrebné k presídleniu sluÏby pre rodinu
s deÈmi (napr. moÏnosti
umiestnenia detí do
‰koly a pred‰kolského
zariadenia). Bude fungovaÈ ako podstránka
w w w. u p s v a r. s k .
UmoÏní sa zavedenie
novej formy komunikácie prostredníctvom
internetu – di‰tanãného poradenstva pre cieºové skupiny NP VII A,
ãím bude umoÏnená
e-mailová kore‰pondencia
medzi klientom a zamestnancom oddelení informaãn˘ch
a poradensk˘ch sluÏieb. V˘hody
e-mailového poradenstva sú predov‰etk˘m: ºah‰ie nadviazanie vzájomného kontaktu so zamestnancom
oddelenia informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb a lep‰ia dostupnosÈ
k informáciám o sluÏbám z oblasti
zamestnanosti.

SLUŽBY PRE
HENDIKEPOVANÝCH
V spolupráci so Slovenskou humanitnou radou zabezpeãené roz‰írenie
obsahovej náplne informaãného
systému ReHis Slovensko umoÏní
v IPS, IPZ alebo zariadení na SVI
obãanom so zdravotn˘m postihnutím
získaÈ komplexné informácie:
 o rehabilitaãn˘ch a kompenzaãn˘ch pomôckach vyroben˘ch na
Slovensku alebo v zahraniãí,
 o právnej legislatíve z oblasti pracovného a sociálneho práva,
 o kontaktn˘ch adresách uÏitoãn˘ch pre obãanov so zdravotn˘m
postihnutím, napr. pred‰kolsk˘ch
a ‰kolsk˘ch zariadení, chránen˘ch dielní a pracovísk, zariadeniach pracovnej rehabilitácie
a podobne,
 o praxou overen˘ch príkladoch
18

Pre potreby klientov bude k dispozícii
aj odborná literatúra a Informaãn˘
manuál, ktorého obsahom budú
základné informácie o trhu práce,
sluÏbách poskytovan˘ch úradmi
a o voºbe povolania. Informaãn˘ ma-

ãenia, ktoré pomôÏu obãanovi so
zdravotn˘m postihnutím pri hºadaní
vhodného pracovného miesta),
 poskytovanie komplexn˘ch informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb
pre uchádzaãov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie a zamestnávateºov,
 realizácia individuálneho a skupinového preventívneho poradenstva pre ‰tudentov stredn˘ch ‰kôl
zameraného na poskytovanie informácií a rád o druhoch povolaní
a predpokladoch na ich v˘kon,
aktuálne informácie o situácii na
trhu práce v regióne a zhrnutie
aktívnej komunikácie so zamestnávateºom,
zabezpeãenie tvorby

a distribúcie krátkych filmov˘ch
dokumentov
o profesiách na DVD,
ktoré sú najviac Ïiadané na súãasnom trhu
práce, budú môcÈ
vyuÏívaÈ klienti IPS,
IPZ, zariadení pre SVI
pri v˘bere profesií,

nuál bude prehºadne rozdelen˘ podºa
druhu informácií, aby mohol klient
sám alebo za pomoci zamestnanca
oddelení informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb získaÈ potrebné informácie.
V rámci uvedenej aktivity sa poãas
implementácie NP VII A pre klientov
zabezpeãuje aj tvorba, tlaã a distribúcia odborn˘ch materiálov (ÏiadosÈ
o zamestnanie, Ïivotopis, motivaãné
listy, potrebné informácie pri komunikácii so zamestnávateºom), informaãn˘ch letákov a uvedeného Informaãného manuálu.
 Zabezpeãenie realizácie aktivity
zameranej na posudzovanie osobn˘ch
predpokladov, schopností a získan˘ch odborn˘ch zruãností uchádzaãov o zamestnanie so zdravotn˘m
postihnutím, predov‰etk˘m uchádzaãov o zamestnanie so zdravotn˘m
postihnutím prehodnoten˘ch Sociálnou poisÈovÀou v súlade s novou platnou právnou legislatívou, (v˘sledkom
uvedenej aktivity sú písomné odporu-
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 poskytovanie bezplatn˘ch informaãnoporadensk˘ch sluÏieb
právneho charakteru Call
centrom, ktoré bolo úradom
v Pezinku zriadené v rámci NP
VII A ako súãasÈ informaãnoporadenského strediska.
SluÏby poskytované Call-centrom
môÏu klienti vyuÏiÈ tri dni v t˘Ïdni
(pondelok, utorok, streda) od 8,00 do
12,00 a od 13,00 do 15,00 hod.
InformovanosÈ klientov o realizácii aktivít NP VII A zabezpeãujú jednotlivé úrady prostredníctvom seminárov, búrz informácií, inzerciou
v regionálnej tlaãi a médiách. Implementáciou NP VII A sa vytvorí predpoklad pre roz‰írenie aktivít informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb
prvého kontaktu prostredníctvom
vyuÏívania informaãn˘ch a komunikaãn˘ch technológií. Perspektívne sa
môÏe v budúcnosti rátaÈ s následn˘m zvy‰ovaním rozsahu a skvalitÀovaním obsahu poskytovan˘ch sluÏieb pre v‰etky kategórie klientov
sluÏieb zamestnanosti a so zavedením jednotn˘ch ‰tandardov pri
poskytovaní informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb.
PhDr. ĽUBICA MATTOVIČOVÁ
odbor informačných
a poradenských služieb
Ústredie PSVR
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MONITORING MÉDIÍ

■ NEZAMESTNANOSŤ SA ZNÍŽILA
NA 10, 6 PERCENTA
Miera nezamestnanosti, ktorú vykazuje rezort práce, klesla
minul˘ mesiac na 10,6 percenta. Je to najmenej od osamostatnenia Slovenska v roku 1993. Najvy‰‰ia nezamestnanosÈ bola
v Banskobystrickom a najniÏ‰ia v Bratislavskom kraji, informovalo vãera Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Oproti
aprílu miera nezamestnanosti klesla o pol percenta. Na úradoch práce bolo koncom mája 302-tisíc uchádzaãov o zamestnanie, ão je o 12-tisíc menej ako koncom apríla. V máji minul˘ rok evidovali úrady takmer 325-tisíc ºudí bez práce. Rozdielne údaje má ·tatistick˘ úrad. Koncom marca bolo podºa
neho bez práce aÏ 395-tisíc ºudí, teda 14,9 percenta. Úrad
urãuje nezamestnanosÈ ‰tatistick˘m zisÈovaním, ústredie zas
vychádza z poãtu ºudí evidovan˘ch na úrade práce.
SME

Krátke správy
■ ZAMESTNÁVATEĽ ÚSTRETOVÝ K RODINE
V rámci medzinárodnej konferencie na ministerskej úrovni
Zosúladenie rodinného a pracovného Ïivota s dôrazom na sociálne sluÏby sa konalo aj vyhodnotenie jubilejného 5. roãníka
súÈaÏe oceÀujúcej ústretov˘ch zamestnávateºov. V kategórii
Najoriginálnej‰ie opatrenie pre rodinu získala ocenenie firma
Dell, ktorá poskytuje ‰irokú ‰kálu pomoci na podporu zamestnan˘ch rodiãov poãas materskej dovolenky, respektíve
rodiãovskej dovolenky, a potom na uºahãenie návratu do
zamestnania. V spoloãnosti vyvíja napríklad ãinnosÈ aj Women
networking forum – zdruÏenie Ïien zamerané na odovzdávanie
si informácií, nadväzovanie kontaktov a spolupráce medzi tam
zamestnan˘mi Ïenami. VyuÏitím alternatívnej formy pracovného ãasu sa vo firme Dell snaÏia maximálne vychádzaÈ v ústrety
matkám mal˘ch detí, ºuìom so zdravotn˘m obmedzením
a podobne. „Hoci je pekné, Ïe sme dostali ocenenie za to, ão
sme urobili, moÏno zaujímavej‰ie bude zamyslieÈ sa nad t˘m,
ão by sme e‰te mohli dokázaÈ v budúcnosti,“ povedal pri odovzdávaní ceny z rúk ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny
SR Ivety Radiãovej Veit Dengler, generálny manaÏér Dellu.
Trend

■ MIERA NEZAMESTNANOSTI V PRIEVIDZSKOM
OKRESE DOSIAHLA HRANICU 8 %
Miera nezamestnanosti v Prievidzskom okrese sa dostala
na historické minimum, keì dosiahla 8-percentnú hranicu.
Prispeli k tomu nielen letné sezónne práce, ale aj nástroje
aktívnej politiky trhu práce. V súãasnom období úrad práce
prostredníctvom programov a grantov dáva ‰ance ìal‰ím
ºuìom. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny sa sústredil
najmä na vytváranie tak˘ch miest, kde by sa mohli uplatniÈ
dlhodobo nezamestnaní a zdravotne postihnutí obãania.
Rozhlasová stanica Slovensko

■ BURZA PRÁCE ZAUJALA
Cyklus prezentácií zahraniãn˘ch pracovn˘ch ponúk
pokraãoval minul˘ ‰tvrtok ‰iestym kolom v L. Mikulá‰i. Pri
tejto príleÏitosti sme oslovili ministerku práce, sociálnych
vecí a rodiny Ivetu Radiãovú. Ocenila aktivity regióna pri
vytváraní nov˘ch pracovn˘ch miest. „Je to na regióne vidieÈ.
Rodia sa priemyselné parky a rie‰ia sa sociálne problémy.
KieÏ by sme v‰etky regióny mali v takomto ‰tádiu,“ vyslovila
uznanie. S ponukou pribliÏne 550 voºn˘ch pracovn˘ch miest
sa na burze o záujem náv‰tevníkov uchádzalo 29 zamestnávateºov. Ministerka oznaãila ponuku za veºmi zaujímavú.
„Dúfam, Ïe ºudia si tu nájdu, ão hºadajú,“ povedala. Pri 8,1percentnej miere nezamestnanosti v okrese je aj toto podnet
pre ºudí, aby hºadali a vyuÏili voºné pracovné miesta v zahraniãí. V ponuke je celá ‰kála zamestnaní, od opatrovateliek

detí, rôznych terapeutov, odborníkov najmä v strojárskych
profesiách aÏ po stavebn˘ch robotníkov, vyzdvihol dobrú
‰ancu zarobiÈ si v Maìarsku, âesku, Írsku, Slovinsku
a na Islande riaditeº Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v L. Mikulá‰i Du‰an Druska. Miestny kultúrny dom sa krátko
po otvorení burzy zaplnil mnoÏstvom záujemcov. Liptovskomikulá‰ana ‰tudenta Ivana Novotného prilákala príleÏitosÈ
nájsÈ si dÏob poãas prázdnin. Z Popradu merala cestu Jana
Krajniaková s nádejou, Ïe nájde moÏnosÈ uplatniÈ sa ako aranÏérka kvetín alebo dizajnérka. „Robota sama za ãlovekom
nepríde, treba hºadaÈ, burza je veºmi dobrá príleÏitosÈ,“ povedala. MoÏnosÈ zarobiÈ si v zahraniãí prilákala aj pol roka
nezamestnaného ‰tyridsiatnika Tibora Gettu z L. Kºaãian.
Hoci je nezamestnan˘ iba necel˘ mesiac, prácu si intenzívne
hºadá a kvôli tomu pricestoval z Pre‰ova Franti‰ek Marku‰.
Liptov1

■ VYSOKÉ ŠKOLY PONÚKAJÚ TISÍCKY MIEST
Vysoké ‰koly na Slovensku ponúkajú uchádzaãom pribliÏne 69-tisíc voºn˘ch miest, z toho 69 percent miest v dennej
a zvy‰ok v externej forme ‰túdia. Stredné ‰koly tento rok opustilo pribliÏne 64-tisíc maturantov. Dvadsiatka verejn˘ch vysok˘ch ‰kôl ponúka spolu takmer 64-tisíc miest, ìal‰ích pribliÏne 4 500 miest ponúka ‰esÈ z desiatich súkromn˘ch ‰kôl.
Hospodárske noviny

■ POD TATRAMI SÚ STOVKY VOĽNÝCH
PRACOVNÝCH MIEST
Pod Tatrami sú stovky voºn˘ch pracovn˘ch miest. Aj
napriek viac ako 10-percentnej evidovanej miere nezamestnanosti je tu v‰ak problém tieto pracovné miesta naplniÈ. „Túto
situáciu veºmi dobre poznajú najmä vo veºk˘ch strojárskych
firmách. Najväã‰í problém je so získaním robotníkov, ktorí
majú elektrotechnické vzdelanie, obrábaãov kovov a ìal‰ie
profesie, ktoré sú veºmi hºadané.“ Veºké mnoÏstvo ºudí z t˘ch,
ktorí chcú pracovaÈ, chodí robiÈ do zahraniãia, najmä do
âiech. Aj keì platovo sa uÏ domáce podmienky t˘m ãesk˘m
zaãínajú vyrovnávaÈ, ºudia majú stále dôvody, preão pracovaÈ
doma nechcú. O prácu nemajú záujem ani dlhodobo nezamestnaní. Je to také veºmi unikátne, ale keì im ponúkneme
lukratívne platy, dajme tomu pre pozície bez ak˘chkoºvek
poÏiadaviek, okolo 15-tisíc ãistého, tí ºudia dokáÏu tak vyargumentovaÈ, Ïe im sa pre 15-tisíc neoplatí nastúpiÈ.
Rozhlasová stanica Expres

■ GALANTA A SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
PODPÍSALI SPOLUPRÁCU VO VYBUDOVANOM
PRIEMYSELNOM PARKU
Mesto Galanta a spoloãnosÈ Samsung podpísali spoloãnú
dohodu o spolupráci vo vybudovanom priemyselnom parku.
V˘znam podpisu tejto zmluvy rie‰i vo vysokej miere nezamestnanosÈ v Galante, ktorá od roku 2003 klesla na ‰tyri percentá.
Samotné mesto ponúka ìal‰ích tisíc pracovn˘ch miest. To ão
e‰te máme spoloãné, dokonãia so samotn˘m mestom Galanta,
je veda, v˘skum, lebo je tuná veºmi mnoho vysoko‰kolsky vzdelan˘ch ºudí, po dohode so spoloãenstvom Samsung vypracujeme projekt, ktor˘ potom bude posunut˘ smerom k vláde Slovenskej republiky. Chceme tu takúto základÀu zaloÏiÈ aj v nadväznosti na bratislavskú Technickú univerzitu.
Rozhlasová stanica Regina

■ NAJVÄČŠÍ PROBLÉM?
DLHODOBO NEZAMESTNANÍ!
V súãasnosti je nezamestnanosÈ najniÏ‰ia od roku 1999 – po
prv˘krát za posledn˘ch sedem rokov klesla pod 15 percent. Podºa
·tatistického úradu SR bolo v prv˘ch troch mesiacoch tohto roku
na Slovensku bez práce 396-tisíc ºudí, ão je 14,9 percenta z populácie v aktívnom veku. Koncom minulého roka dosahovala miera
nezamestnanosti takmer 15,5 percenta. Napriek poklesu v‰ak
zostáva nezamestnanosÈ hlavn˘m problémom slovenskej 
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ekonomiky. ªubomír Kor‰Àák, analytik UniBanky, oãakával, Ïe
nezamestnanosÈ klesne, ale miernej‰ie. Pokles pod 15 percent je
podºa neho príjemn˘m prekvapením. Prispeli k tomu najmä nové
investície, ktoré vytvorili ìal‰ie pracovné miesta, predov‰etk˘m
v sluÏbách. – K poklesu nezamestnanosti prispel aj pokraãujúci
odlev pracovnej sily do zahraniãia, – povedal ª. Kor‰Àák. Podºa
·tatistického úradu pracovalo ku koncu ‰tvrÈroka v zahraniãí
vy‰e 140-tisíc ºudí zo Slovenska. Je to o tretinu viac ako v rovnakom období minulého roku. Z Európskej únie má stále vy‰‰iu
nezamestnanosÈ iba Poºsko. Vo v‰etk˘ch ostatn˘ch ‰tátoch je niÏ‰ia ako desaÈ percent. „Zo strany ‰tátu by sa Ïiadala v˘raznej‰ia
podpora tvorby nov˘ch pracovn˘ch miest, najmä cez zníÏenie
odvodov, ktoré sú veºmi vysoké a nemotivujú podniky zamestnávaÈ nov˘ch ºudí,“ povedal Miroslav ·mál, ekonóm Po‰tovej
banky. Problémom je najmä dlhodobá nezamestnanosÈ – aÏ 55
percent nezamestnan˘ch uÏ nepracuje viac ako dva roky. Takíto
ºudia si ÈaÏko hºadajú prácu, pretoÏe sú bez vzdelania a majú
slabé pracovné návyky. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
ktoré patrí pod ministerstvo práce a pouÏíva inú metodiku ako
‰tatistick˘ úrad, nezamestnanosÈ koncom marca vyãíslilo na 12,8
percenta a v máji to podºa neho bolo 10,6 percenta. Podºa ministra financií Ivana Miklo‰a je „skutoãnosÈ zrejme niekde uprostred, moÏno skôr bliÏ‰ie k údajom ústredia práce“. ·tatistick˘
úrad zaraìuje medzi nezamestnan˘ch v‰etk˘ch ºudí nad 15
rokov, ktorí spæÀajú tri podmienky. Prvou je, Ïe v sledovanom
t˘Ïdni nemali Ïiadnu platenú prácu. Druhou, Ïe v posledn˘ch
‰tyroch t˘ÏdÀoch si prácu aktívne hºadali alebo aj na‰li a do
zamestnania nastúpia v priebehu troch mesiacov. TreÈou, Ïe sú
schopní nastúpiÈ do práce najneskôr do dvoch t˘ÏdÀov. Pritom
môÏu, ale nemusia byÈ evidovaní na úradoch práce ako uchádzaãi o zamestnanie. Ústredie práce sleduje nezamestnanosÈ podºa
disponibilného poãtu uchádzaãov o zamestnanie. Nezamestnan˘
je ten, kto môÏe a chce pracovaÈ, hºadá si zamestnanie a je v evidencii uchádzaãov o zamestnanie. ZároveÀ neprevádzkuje ani
nevykonáva samostatnú zárobkovú ãinnosÈ, ani zárobkovú ãinnosÈ v cudzine. Ak pracuje, tak menej ako 16 hodín t˘Ïdenne
a zarobí menej ako 800 korún.
Roľnícke noviny

■ V KRAJINÁCH EÚ PRACUJE VIAC AKO
170-TISÍC SLOVÁKOV
V ãlensk˘ch krajinách Európskej únie v súãasnosti pracuje viac ako 170-tisíc Slovákov. Väã‰ina z nich odi‰la za prácou do âeskej republiky a Veºkej Británie. Podºa ‰tatistiky
ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v âesku je
zamestnan˘ch takmer 76-tisíc Slovákov, ìal‰ích viac ako 36tisíc si na‰lo prácu v Spojenom kráºovstve, pribliÏne 20v Maìarsku a vy‰e 15-tisíc pracuje v Írsku. Pomerne veºa Slovákov sa zamestnalo aj v Rakúsku a Taliansku. Podºa odhadov ìal‰ích 30-tisíc ich pracuje vo ·vajãiarsku. Väã‰ina slovensk˘ch obãanov je v zahraniãí zamestnaná v sektore sluÏieb, v nemocniciach, stavebníctve a v strojárstve.
Televízna stanica TA 3

■ PRIEMYSELNÝ PARK DÁ PRÁCU 1 500 ĽUĎOM
V Zlat˘ch Moravciach pripravujú priemyseln˘ park, kde by
v priebehu troch rokov malo nájsÈ prácu 1500 ºudí. Na desiatich
hektároch v najbliÏ‰ích mesiacoch vyrastú fabriky pre troch
zamestnávateºov, ktorí do roka vytvoria 300 pracovn˘ch miest.
Priestory pre spoloãnosti NPLS z Francúzska a Estamp zo ·panielska, ktoré sa ‰pecializujú na bielu techniku a automobilov˘
priemysel, uÏ stavajú. InÏinierske siete a prístupovú cestu za
10 miliónov korún financuje mesto za pomoci ‰tátu. Náklady
‰tátu sú minimálne – 1,2 milióna korún. V˘stavbu fabrík v náklade 200 miliónov korún bude hradiÈ investor. Po páde Calexu, ktor˘ kedysi zamestnával vy‰e 5000 ºudí, bolo pracovn˘ch
príleÏitostí v okolí málo. Na zaãiatku roku 2006 bolo bez práce
28 percent ºudí, ale situácia sa postupne zlep‰ovala – dnes je
nezamestnanosÈ len 9,6 percenta. Pokles ovplyvnilo niekoºko
veºk˘ch a desiatky men‰ích zamestnávateºov. K najväã‰ím pat20
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ria dánske firmy Danfoss a Danfoss Compresor, ktoré majú vy‰e
1250 zamestnancov a sídlia priamo v budove b˘valého Calexu.
V regióne prevláda strojársky, stavebn˘ a obuvnícky priemysel.
Do strojárskych profesií uÏ majú zamestnávatelia dokonca problém zohnaÈ kvalifikovan˘ch zamestnancov. „Po páde Calexu
k nim ºudia stratili dôveru, svoje deti na tento odbor nedávajú.
Je to ‰koda, lebo na trhu sa absolventi strojárskych ‰kôl uplatÀujú na 90 percent,“ hovorí Du‰ana MeÀhartová z úradu práce.
SME

■ NA SPIŠI VZNIKNE VYŠE TISÍC NOVÝCH
PRACOVNÝCH MIEST
Vláda SR vãera vzala na vedomie príchod tretieho najväã‰ieho investora na Slovensko. Americká holdingová spoloãnosÈ
zastúpená poradenskou firmou Akerman Advisory Association
oznámila úmysel investovaÈ 438 miliónov eur, ão je v prepoãte
16,5 miliardy korún. Skupina chce na zelenej lúke v priemyselnom parku Brusník v Spi‰skom Hrhove (okres Levoãa) vybudovaÈ v˘robn˘ komplex, ktor˘ by mal zaãaÈ fungovaÈ na jar roku
2007. Ako vãera v Pre‰ove uviedol predseda vlády Mikulá‰
Dzurinda, investor prichádza do Pre‰ovského kraja a plánuje
vytvoriÈ 1040 pracovn˘ch miest, ão v˘znamnou mierou ovplyvní rast zamestnanosti v regióne. „Uchádza sa aj o ‰tátnu pomoc
vo v˘‰ke 794 miliónov korún na dobudovanie inÏinierskych
sietí, ktoré bude neskôr vyuÏívaÈ región aj budúci investori. Na
pomoci sa bude podieºaÈ ‰tát aj región. Tento investor totiÏ zo
120-hektárového parku obsadí len 21 hektárov, ale celé územie
uÏ bude zosieÈované a pripravené. Pre nás sú to zo strany investora prijateºné poÏiadavky, keìÏe ide o necel˘ch 5 percent z celkovej investície,“ uviedol M. Dzurinda.
Prešovský korzár

■ EURÓPA DÁ PRÁCU MILIÓNOM INFORMATIKOV
V Európe ch˘ba aÏ 180-tisíc firemn˘ch poãítaãov˘ch
expertov, uÏ o dva roky môÏe toto ãíslo vzrásÈ na pol milióna.
Na vãeraj‰om HNClube – Klube Hospodárskych novín to
vyhlásil minister financií Ivan Miklo‰. V roku 2008 sa teda
môÏe staÈ, Ïe na trhu práce ich bude o 16 percent menej neÏ
treba. Nedostatok IT ‰pecialistov môÏe zabrzdiÈ produktivitu
práce aj hospodársky rast. Slovensko patrí v príprave IT odborníkov medzi najúspe‰nej‰ie krajiny. Do programu Cisco
(na vzdelávanie sieÈov˘ch ‰pecialistov) sa uÏ zapojilo 51
stredn˘ch a vysok˘ch ‰kôl. Z hºadiska informaãn˘ch technológií sú v‰ak dôleÏití aj programátori ãi systémoví administrátori. Podºa generálneho riaditeºa Microsoft Slovakia Róberta ·imonãiãa vytvorí európsky trh do ‰tyroch rokov aÏ dva
milióny pracovn˘ch miest pre IT odborníkov. Rie‰enie nedostatku ºudí sa v blízkom ãase neãrtá. Firmy sa sÈaÏujú na
nízku úroveÀ vysok˘ch ‰kôl. T˘m sa v‰ak problémy nekonãia, ‰koly zas obviÀujú z nedostatoãného záujmu ‰tát.
Hospodárske noviny

■ DELL UVAŽUJE O POSTAVENÍ ZÁVODU V NITRE
Najväã‰í svetov˘ v˘robca poãítaãov Dell uvaÏuje o roz‰írení investície na Slovensku. Americká spoloãnosÈ by mala
podºa informácií Pravdy v Nitre postaviÈ závod na v˘robu
poãítaãov za 140 miliónov eur, v prepoãte 5,5 miliardy korún
a priamo zamestnaÈ takmer 900 ºudí. Zámer potvrdilo aj
ministerstvo hospodárstva. „Rozhodnutie e‰te nepadlo, rozhliadame sa po viacer˘ch lokalitách v regióne,“ povedal pre
agentúru âTK ‰éf slovenskej poboãky Dellu Veit Dengler.
Vyhodnotenie plánovanej investície podºa neho trvá dlh‰ie,
ako oãakávala spoloãnosÈ. V Európe má spoloãnosÈ závody
zatiaº iba v Írsku, kde zamestnáva okolo 6 000 ºudí. V nitrianskom priemyselnom parku sa uÏ zaviazalo investovaÈ päÈ
in˘ch spoloãností. Magistrát v‰ak rokuje s ìal‰ími piatimi firmami, ktoré vytvoria vy‰e 500 pracovn˘ch miest. Miera
nezamestnanosti v Nitrianskom kraji bola podºa predbeÏn˘ch
údajov Ústredia práce v máji takmer 11 percent.
Pravda
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Chcel by som vás poÏiadaÈ o informácie vo veci poskytovania aktivaãného príspevku. Pokúsim sa vecne
a podrobne opísaÈ svoju situáciu:
v januári tohto roka som nastúpil do
práce v cestovnej kancelárii so sídlom
v Stupave. Do tohto ãasu som bol
zhruba 16 a pol mesiaca nezamestnan˘. Poãas tohto obdobia som poberal
dávku v hmotnej núdzi (po skonãení
‰túdia na V· som nemal nárok na podporu v nezamestnanosti). T˘m, Ïe som
ako dlhodobo nezamestnan˘ nastúpil
do zamestnania, mi vznikol po dobu

Podºa zákona o hmotnej núdzi
(konkrétne par. 26) v‰ak nárok na
aktivaãn˘ príspevok zaniká aÏ po
uplynutí 3 rokov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o posúdení hmotnej núdze. Toºko k priblíÏeniu
môjho problému. Vyústilo to do ob‰írnej‰ieho popisu, ako som pôvodne
myslel, chcel som v‰ak, aby ste získali
ão moÏno najlep‰í prehºad o danej
záleÏitosti. Chcel by som vás poÏiadaÈ
a poprosiÈ o vyjadrenie, ako by som
mohol v tejto veci postupovaÈ?
âitateº

Otázky a odpovede
6 mesiacov nárok na aktivaãn˘ príspevok. Táto vec mi bola oznámená na
ÚPSVR v RoÏÀave (miesto môjho trvalého bydliska) pred nástupom do
zamestnania. K tomu, aby som mohol
aktivaãn˘ príspevok poberaÈ, bolo
potrebné dodaÈ kópiu pracovnej zmluvy a vÏdy do 7. dÀa v mesiaci potvrdenie o v˘‰ke mesaãného príjmu. Mierne
komplikácie ohºadom tejto veci zaãali
potom, ako som nastúpil do práce.
Pracovnú zmluvu som od zamestnávateºa obdrÏal pribliÏne 3 – 4 t˘Ïdne po
nástupe do práce. ëal‰ou komplikáciou je, Ïe môj zamestnávateº svojim
zamestnancom príjem vypláca k 12. –
15. dÀu v mesiaci. Vzhºadom na tieto
skutoãnosti som nebol schopn˘ splniÈ
dané podmienky, ão som telefonátom
oznámil svojej „konzultantke“ (pracovníãke vybavujúcej moju agendu na
oddelení soc. vecí a rodiny na ÚPSVR
v RoÏÀave).
Potom, ako som obdrÏal pracovnú
zmluvu a potvrdenie o 1. príjme, som
ich zaslal na ÚPSVR v RoÏÀave.
Následne som pravidelne kaÏd˘ mesiac zasielal svojej „konzultantke“ potvrdenie o v˘‰ke príjmu. Moju situáciu napokon do znaãnej miery skomplikovala ìal‰ie neãakaná udalosÈ.
Kópia pracovnej zmluvy a potvrdenie
o 1. príjme, ktoré som posielal spoloãne, neboli doruãené mojej „konzultantke“, jednoducho niekde zmizli.
BohuÏiaº som tieto dokumenty neodosielal doporuãene, pretoÏe som
nepredpokladal, Ïe by sa mohla zásielka jednoducho stratiÈ. Faktom zostáva, Ïe kópia prac. zmluvy a potvrdenie
o 1. príjme sa nedostali do rúk mojej
„konzultantke“. Na základe tohto
faktu, ako tvrdí moja „konzultantka“,
som definitívne stratil nárok na aktivaãn˘ príspevok. Dodatoãné dodanie
potrebn˘ch dokumentov by bolo
podºa nej zbytoãné. Tak˘to postup má
nariaìovaÈ urãitá interná norma vzÈahujúca sa k zákonu o hmotnej núdzi
vydaná, myslím, krajsk˘m ÚPSVR
v Ko‰iciach.

Podºa § 12 ods. 9 zákona ã. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov v znení
neskor‰ích predpisov aktivaãn˘ príspevok vo v˘‰ke 1 700 Sk mesaãne patrí najviac ‰esÈ mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe, ktorá sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mala zabezpeãované
základné Ïivotné podmienky a poskytovanú pomoc v hmotnej núdzi a jej príjem
zo závislej ãinnosti je najmenej na úrovni
minimálnej mzdy, najviac v‰ak na úrovni
trojnásobku minimálnej mzdy. V prípade,
ak obãan nepredloÏil potvrdenie o v˘‰ke
príjmu do dátumu uzatvorenia spracovania dávok na úrade v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom
mesiaci, kedy sa zamestnal, nie je moÏné
poskytnúÈ mu aktivaãn˘ príspevok podºa
§ 12 ods.9 spätne, keì dodatoãne predloÏí potvrdenie o prvom príjme. Podºa § 25
ods. 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi
konanie vo veciach hmotnej núdze zaãína
podaním písomnej Ïiadosti obãana alebo
na podnet orgánu, ktor˘ je príslu‰n˘ rozhodovaÈ o posúdení hmotnej núdze,
zabezpeãení základn˘ch Ïivotn˘ch podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami. V prípade poskytovania aktivaãného príspevku podºa § 12
ods. 9 sa konanie zaãína na podnet obãana predloÏením potvrdenia o príjme zo
závislej ãinnosti. KeìÏe v uvedenom prípade pán BrezÀan potvrdenie o príjme
vãas nepredloÏil, konanie o poskytnutí
aktivaãného príspevku nezaãalo.
Mgr. Lýdia Ravasová
odbor štátnych sociálnych dávok

?

6. 5. 2006 mi konãí 3-roãné obdobie materskej dovolenky. DieÈa
nastúpi do ‰kôlky 2. 9. 2006, do tej
doby v‰ak musím byÈ s ním doma,
nakoºko sa mi nemá kto oÀ postaraÈ.
KeìÏe mi v‰ak konãí rodiãovsk˘ príspevok, chcem sa sp˘taÈ, ãi mám nárok
v dobe od 6. 5. 2006 do 2. 9. 2006 na
nejak˘ in˘ príspevok. Prípadne, ak by
ste mi mohli poradiÈ, ako mám postupovaÈ po skonãení materskej dovolenky, kde sa mám ísÈ prihlásiÈ, keìÏe

pred odchodom na materskú som bola
zamestnaná na dobu urãitú a b˘val˘
zamestnávateº so mnou rozviazal pracovn˘ pomer v skú‰obnej dobe. TieÏ
by ma zaujímalo, ãi v prípade, ak by
dieÈa ne‰lo do ‰kôlky a bola by som
s ním naìalej doma do dov⁄‰enia 6
rokov, ãi mám v tomto prípade nárok
na nejaké sociálne dávky.
Katarína
·tát prispieva rodiãovi na zabezpeãenie riadnej starostlivosti o dieÈa do troch
rokov veku dieÈaÈa alebo s dlhodobo
nepriazniv˘m zdravotn˘m stavom do
‰iestich rokov veku dieÈaÈa. Po uplynutí
tejto doby v˘plata rodiãovského príspevku zaniká, vo va‰om prípade posledn˘krát vám bude vyplaten˘ rodiãovsk˘ príspevok za mesiac máj 2006. DieÈa nastúpi
do pred‰kolského zariadenia v septembri
2006.
Nakoºko nie ste zamestnaná, odporúãame vám prihlásiÈ sa do evidencie
uchádzaãov o zamestnanie na príslu‰nom
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
V podaní neuvádzate, ãi ste vydatá alebo
slobodná a aké máte v rodine príjmy. Ak
sa v‰ak nachádzate v hmotnej núdzi,
obráÈte sa na úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny na oddelenie pomoci v hmotnej
núdzi, kde vám poskytnú poradenstvo
ohºadne dávky a príspevkov v hmotnej
núdzi.
Jana Kovárová
odbor štátnych sociálnych dávok

?

S manÏelom sme sa rozviedli
v r. 1994 a obaja sme pred právnikom vopred podpísali dohodu o zaplatení v˘Ïivného na na‰u dcéru, nar.
v r. 1991, do jej dov⁄‰enia 18-teho roku
Ïivota. Dcérka má teraz 15 rokov a celé
toto obdobie v˘Ïivné nedostávam, ani
nepodávam ÏiadosÈ na okresn˘ súd
o jeho zvy‰ovanie. Som si vedomá, Ïe
tak˘to spôsob vyrovnania majetkov˘ch vzÈahov nie je prípustn˘. Z ãiastky jednorazovo vyplatenej otcom dieÈaÈa po prepoãítaní na mesaãné splátky mi vychádza mesaãne cca 870 Sk,
ktoré teoreticky dostávam. Myslím si,
Ïe vzhºadom na vtedaj‰ie pomery
a súãasnosÈ je táto suma Ïalostne
malá. Zaujíma ma, ãi môÏem podaÈ
ÏiadosÈ na zv˘‰enie v˘Ïivného na
okresn˘ súd, kde vlastne by vy‰la
najavo spomínaná dohoda, bez toho,
aby som po‰kodila dcére a sebe, alebo
musím ãakaÈ, dokiaº dcérka dov⁄‰i 18
rokov a potom konaÈ v tejto veci?
pisateºka
Podaním návrhu na "urãenie v˘Ïivného" pre dcéru si matka ani dcéra nijako
nemôÏu po‰kodiÈ. Súd v˘Ïivné s najväã‰ou pravdepodobnosÈou urãí, pri urãení
jeho v˘‰ky pravdepodobne prihliadne aj
na skutoãnosÈ, Ïe otec dieÈaÈa urãitú sumu
uÏ zaplatil. Pokiaº bude matka ãakaÈ do
18. roku veku dieÈaÈa, uÏ nebude môcÈ
ÏiadaÈ niã, lebo vyÏivovacia povinnosÈ 
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alebo zanikne, alebo oprávnenou osobou
na podanie návrhu, v prípade, ak bude
ìalej ‰tudovaÈ, sa stane priamo nezaopatrená dcéra. Takéto konanie je v‰ak oveºa
dlh‰ie, nepríjemnej‰ie a nároãnej‰ie, navy‰e odporcom nebude iba otec, ale aj
matka, keìÏe 18. rokom zaniká moÏnosÈ
zverenia dieÈaÈa do v˘chovy jedného
z rodiãov a v˘Ïivné sa urãí teda obom.
Pred podaním takéhoto návrhu by bolo
vhodné a aj slu‰né otca dieÈaÈa informovaÈ,
keìÏe aj on môÏe uznaÈ nedostatoãnosÈ
v˘‰ky mesaãnej ãiastky a s ohºadom k svojim majetkov˘m pomerom súhlasiÈ s urãením vy‰‰ieho v˘Ïivného, prípadne zo zloÏením urãitej ìal‰ej sumy urãenej na v˘Ïivu dcéry na základe takzvanej rodiãovskej
dohody, ktorú súd schváli. V súãasnosti uÏ
zákon o rodine pozná aj spôsob plnenia si
vyÏivovacej povinnosti pouÏit˘ v tomto
prípade. V‰eobecne je moÏné v˘Ïivné urãiÈ
maximálne 3 roky spätne od podania návrhu, s ohºadom na skutoãnosti by som v‰ak
matke neodporúãal ÏiadaÈ o urãenie v˘Ïivného spätne, ale iba od podania návrhu.
Poradenstvo ohºadne podania návrhu,
poskytne matke bezplatne úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v mieste jej trvalého bydliska. Návrh, ako aj celé konanie
na súde je v t˘chto veciach bezplatné, nie
je ani povinnosÈ právneho zastúpenia. Príslu‰n˘m súdom je súd v mieste bydliska
dieÈaÈa a zamestnanec príslu‰ného úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny sa na súde
zúãastní v pozícii kolízneho opatrovníka
zastupujúceho záujmy dieÈaÈa.
Mgr. Peter Szabo,
riaditeľ odboru sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately ÚPSVR

?

Obraciam sa na vás s prosbou
o radu. Som ‰tudentom na gymnáziu. So svojou priateºkou, ktorá je tieÏ
‰tudentkou gymnázia, 18 rokov uÏ
dov⁄‰ila, ãakáme dieÈa, ktoré sa má
narodiÈ zaãiatkom novembra. Povolenie na sobá‰ kvôli mojej neplnoletosti
mi uÏ okresn˘ súd vydal. Svadbu budeme maÈ 1. júla a od tohto dátumu
budeme b˘vaÈ samostatne v podnájme.
Obaja chceme ìalej pokraãovaÈ v ‰túdiu, moja budúca manÏelka formou
individuálneho ‰túdia. O aké príspevky sa ako rodina bez príjmu (‰tudenti),
b˘vajúci v podnájme budeme môcÈ
uchádzaÈ po uzatvorení sobá‰a a po
narodení ná‰ho dieÈaÈa?
‰tudent gymnázia
Podºa zákona ã. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi sa poskytuje
pomoc formou dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov (na zdravotnú starostlivosÈ,
ochrann˘ príspevok, aktivaãn˘ príspevok
a príspevok na b˘vanie) obãanovi a spoloãne posudzovan˘m osobám, ktoré sú
v hmotnej núdzi, to znamená, Ïe ich príjem nedosahuje Ïivotné minimum
a nemôÏu si zabezpeãiÈ alebo zv˘‰iÈ príjem vlastn˘m priãinením. Dávka a príspevky sa poskytnú pri splnení podmie22

nok a vo v˘‰ke urãenej t˘mto zákonom.
V˘‰ka dávky a príspevkov sa urãí ako rozdiel medzi sumou nárokov uveden˘ch
v zákone a príjmom obãana v hmotnej
núdzi a spoloãne posudzovan˘ch osôb.
Obãan v hmotnej núdzi a spoloãne
posudzované osoby si v‰ak predov‰etk˘m
musia uplatniÈ svoje zákonné nároky,
inak sa nebudú posudzovaÈ ako obãania
v hmotnej núdzi a nárok na dávku a príspevky im nevznikne. V prípade manÏelov
‰tudentov je potrebné uplatniÈ si zákonn˘
nárok na v˘Ïivné od rodiãov a po narodení dieÈaÈa na ‰tátne sociálne dávky (rodiãovsk˘ príspevok). Na poskytnutie informácií o nárokoch na tieto dávky je príslu‰n˘ odbor ‰tátnych sociálnych dávok.
V zmysle zákona o pomoci v hmotnej
núdzi sa v˘Ïivné a rodiãovsk˘ príspevok
zapoãítavajú do príjmu spoloãne posudzovan˘ch osôb. âo sa povaÏuje a nepovaÏuje
za príjem na úãely pomoci v hmotnej
núdzi, upravuje zákon o pomoci v hmotnej
núdzi a zákon o Ïivotnom minime.
V uvedenom prípade suma nárokov
pre manÏelov ‰tudentov bude predstavovaÈ sumu:
 2 710 Sk – dávka pre dvojicu bez detí,
 100 Sk – príspevok na zdravotnú starostlivosÈ (2 x 50 Sk),
 350 Sk – zv˘‰enie dávky pre tehotnú
Ïenu,
 3 160 Sk – suma nárokov spolu.
Po narodení dieÈaÈa a vzniku nároku
na rodiãovsk˘ príspevok bude suma nárokov predstavovaÈ sumu:
 3 700 Sk – dávka pre dvojicu s dieÈaÈom,
 150 Sk – príspevok na zdravotnú starostlivosÈ,
 1 700 Sk – aktivaãn˘ príspevok pre
manÏelku, ktorá poberá rodiãovsk˘ príspevok a ‰tuduje,
 5 550 Sk – suma nárokov spolu.
V˘‰ka dávky a príspevkov bude vypoãítaná ako rozdiel medzi uvedenou
sumou nárokov a príjmom rodiny (v˘Ïivné, rodiãovsk˘ príspevok, prípadne in˘
zapoãítateºn˘ príjem). Takto vypoãítaná
v˘‰ka dávky a príspevkov sa zv˘‰i
o dávku v sume 350 Sk, ktorá patrí rodiãovi do jedného roku veku dieÈaÈa, ktor˘
sa preukáÏe potvrdením od pediatra, Ïe sa
s dieÈaÈom zúãastÀuje na pravideln˘ch
preventívnych prehliadkach. Nárok na
príspevok na b˘vanie im nevznikne,
nakoºko nebudú vlastníkmi ani nájomcami bytu, keìÏe budú b˘vaÈ v podnájme.
O poskytnutí dávky a príspevkov rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny,
príslu‰n˘ podºa miesta trvalého pobytu
obãana, na základe písomnej Ïiadosti
obãana, ktor˘ mu poskytne aj potrebné
odborné poradenstvo.
Mgr. Ľudmila Hrdinová
odbor pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVR
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Som slobodná mamiãka s 3-roãn˘m synom, ktor˘ sa predãasne
narodil. V máji tohto roku som poÏiadala o ‰kôlku, nav‰tívila som jeho
lekárku, ktorá to zamietla a odporuãila, aby ostal e‰te rok doma. Toto
odporúãanie som odniesla na odbor
sociálnych veci a rodiny. Tam mi túto
ÏiadosÈ zamietli. Ostala som bez rodiãovského príspevku, bez ‰kôlky a bez
práce, nemôÏem predsa nastúpiÈ do
práce s trojroãn˘m synom, nemám
ho kam daÈ. Toto je starostlivosÈ
o rodinu? B˘vam v jednej izbe v starom dome, ktor˘ sa kaÏdú chvíºu
zrúti, bez teplej vody v neºudsk˘ch
podmienkach. Tento dom patrí b˘valému manÏelovi, ktor˘ ma neustále
vyhadzuje, lebo to chce predaÈ. Pravde podobne ostanem na ulici. Finanãné prostriedky na byt, podnájom
atì. nemám. Som zúfalá, a preto vás
Ïiadam o pomoc alebo radu. Mám
nárok na nejakú dávku v hmotnej
núdzi?
Vopred ìakujem
za skorú odpoveì.
Zákon ã. 599/2003 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi v znení neskor‰ích
predpisov upravuje poskytovanie pomoci obãanovi v hmotnej núdzi dávkou
a príspevkami s jeho aktívnym prispením. Obãan sa nachádza v hmotnej
núdzi, keì jeho príjem a príjem spoloãne posudzovan˘ch osôb nedosahuje
Ïivotné minimum a obãan a spoloãne
posudzované osoby si nemôÏu zabezpeãiÈ alebo zv˘‰iÈ príjem vlastn˘m priãinením.
V zmysle citovaného zákona si v‰ak
obãan musí predov‰etk˘m uplatniÈ
zákonné nároky. V uvedenom prípade,
by si mala matka uplatniÈ na súde nárok
na v˘Ïivné od otca dieÈaÈa a aÏ potom
poÏiadaÈ na úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny, odbore sociálnych vecí
a rodiny, príslu‰nom podºa miesta trvalého pobytu obãana o poskytnutie
pomoci v hmotnej núdzi. Pri posudzovaní hmotnej núdze úrad zisÈuje príjmové, rodinné a majetkové pomery
obãana. Platené v˘Ïivné na dieÈa sa
zapoãíta do príjmu rodiny. V prípade,
ak si otec dieÈaÈa neplní súdom stanovenú vyÏivovaciu povinnosÈ, môÏe
matka poÏiadaÈ úrad o náhradné v˘Ïivné pre dieÈa.
KeìÏe ÏiadosÈ neobsahuje v‰etky
potrebné informácie, nie je moÏné jednoznaãne povedaÈ, ãi rodina spæÀa podmienky pre nárok na dávku a príspevky
k dávke v hmotnej núdzi. Z tohto dôvodu doporuãujeme, aby sa pisateºka obrátila na odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi,
ktoré jej poskytne odbornú pomoc
a poradenstvo vo veci nároku na dávku
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke.
Mgr. Ľudmila Hrdinová
odbor pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVR
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âlovek so zdravotn˘m postihnutím, ktor˘ má sÈaÏené podmienky na
voºnom trhu práce, prostredníctvom t˘chto pracovísk dostáva ‰ancu
na prácu, ale aj priestor na celkové uplatnenie sa v spoloãnosti.
Veºk˘m prínosom pre pracovné uplatnenie ºudí so zdravotn˘m postihnutím je v súãasnosti uÏ pomerne veºká sieÈ chránen˘ch dielní a chránen˘ch pracovísk. Jedn˘m z nich je aj dom sociálnych sluÏieb v obci
Jakubov na Záhorí s 1 360 obyvateºmi, kde je uÏ niekoºko rokov zriadená chránená dielÀa s pozitívne znejúcim názvom – Dom SVITANIA.
ZAâIATKY DOMOVA
SOCIÁLNYCH SLUÎIEB
Dom Svitania sídli v zrekon‰truovanom
veºkom rodinnom dome a ako hovorí
jeho riaditeºka Stefani Nováková: „Sme
jedno z prv˘ch zariadení takéhoto
druhu na Slovensku.“ ëalej pokraãuje:
„Základn˘m podnetom boli uÏ zaãiatkom 90. rokov stretnutia rodiãov detí
s mentálnym postihnutím. Trápila ich
základná otázka: „âo s voºn˘m ãasom
na‰ich detí?“ Podºa riaditeºky Novákovej takto formulovaná otázka nemala
zmysel, pretoÏe voºn˘ ãas charakterizuje

napríklad autistické dieÈa, tak ho po‰lú
do Bratislavy k odborníkom. Malé zariadenia tu nemajú perspektívu. ëal‰ou
z vecí je aj to, Ïe v blízkom okolí –
v Malackách – je ‰kola pre postihnuté
deti. V minulosti sme tieto deti aj zváÏali z celého okolia. Z tohto dôvodu boli
náklady na dopravu príli‰ veºké pre ná‰
rozpoãet. Bez rozvozu klesol aj dopyt po
tomto druhu sluÏieb. BohuÏiaº, aj
v súãasnosti je mal˘ dopyt po takomto
druhu sluÏieb, pokiaº nie je zabezpeãen˘
aj dovoz detí do zariadenia. Samotní
ºudia z okolia sa ma p˘tali, ãi mi nie je

Zamestnáva dve krajãírky. V˘robky dielne
sú malosériové a zaruãene „hand made“
– ruãne vyrobené. Prestierania, poÈahy na
stoliãky a sedaãky, vankú‰e, papuãe,
kuchynské chÀapky, plátenné kabelky
a ta‰ky, ako aj iné doplnky, sú vyrábané
z textiln˘ch zvy‰kov a zostatkov z inej
veºkov˘roby. Heslom – Zo starého nové –
je vystihnutá filozofia chránenej dielne.

„ROZ·IROVANIE REMESIEL“
Domu Svitania sa v poslednom období
odsvedãilo aj kníhviazaãstvo. Viazanie
Zbierok zákonov hlavne pre obce, ãi ãasopisov pre zberateºov je hlavn˘m odbytov˘m artiklom. „Chodí k nám pravidelne
jeden pán, ktor˘ si dáva u nás viazaÈ ‰peciálne ãísla ãasopisu o papagájoch a jeho
náv‰tevy sú vÏdy milé. Na túto prácu
máme troch chalanov a robia si svoju
robotu zodpovedne, aj keì nie sú vyuãení v odbore a uãia sa jeden od druhého,“
hovorí s patriãnou dávkou hrdosti pani

Dom SVITANIA
domov sociálnych sluÏieb
len ãasÈ dÀa a tieto deti majú voºno 24
hodín. A tak v roku 1992 vzniklo obãianske zdruÏenie „Svitanie“, predchodca
dne‰ného Domu Svitanie, ako ãlen
ZdruÏenia na pomoc ºuìom s mentálnym postihnutím v SR. Základn˘m cieºom zdruÏenia bolo organizovanie aktivít pre postihnuté deti.
V roku 1996 sa zaãali formovaÈ
základy ãinnosti, ktorej sa zdruÏenie
viac-menej venuje dodnes. Obãianske
zdruÏenie podpísalo s obcou Jakubov
nájomnú zmluvu na desaÈ rokov na
priestory, v ktor˘ch sídli. Boli to priestory, kde niekedy sídlil obecn˘ úrad
a neskôr tam bola aj materská ‰kôlka.
V tom istom roku sa z obãianskeho zdruÏenia Svitanie stal domov sociálnych
sluÏieb – Dom SVITANIA. Riaditeºka
domova pani Nováková pokraãuje: „UÏ
v roku 1997 sme tu vybudovali stacionár
pre deti, pretoÏe to bola akútna potreba.
Spoãiatku sme tu mali dve deti a neskôr
sme ho roz‰írili na päÈ detí. Okrem dennej starostlivosti sme deti zaãali pripravovaÈ aj prijatie na ·peciálnu ‰kolu na
Mokrohájskej ulici v Bratislave.“
BohuÏiaº, po ãase aktivisti museli od
stacionára pre deti upustiÈ a k 31. 12.
2005 jeho prevádzkovanie ukonãili.
Dôvodom sa stali financie. „Kvôli vysok˘m nákladom na prevádzku sme
nemali napríklad ani peniaze na kúrenie a pri‰li by sme k platobnej neschopnosti,“ uzatvára finanãnú stránku Stefani Nováková. K zru‰eniu prispela aj
pomerne ‰iroká sieÈ podobn˘ch zariadení v bratislavskom kraji a veºká konkurencia aj v tejto oblasti. „Ak je aj v okolí

ºúto zanechaÈ takéto sluÏby pre deti. Ja
chápem t˘chto ºudí, veì sama mám
postihnuté dieÈa, ale nedalo sa. Z t˘chto
dôvodov sa Dom Svitania zaãal profilovaÈ ako chránená dielÀa. Skúsenosti
nám ukázali, Ïe záujem je orientovan˘
oveºa viac na zamestnávanie ºudí so
zdravotn˘m postihnutím.“

ZMENA PLÁNU AKO ZÁCHRANA
„Keì sme zaãali s prevádzkou chránenej
dielne, boli sme priekopníkmi, myslím,
Ïe v tej dobe bola jedna alebo dve chránené dielne kdesi na v˘chode Slovenska
a to bolo v‰etko. Orientácia na chránenú
dielÀu sa nám zdala viac ako rozumná.
Na‰ím základn˘m cieºom je pripraviÈ ãasÈ
zdravotne postihnut˘ch na voºn˘ trh práce,“ hovorí riaditeºka. „Zaãali sme s krajãírskou dielÀou a záhradníckymi sluÏbami. Záhradníctvo sa ale po ãase neujalo,
pretoÏe o tieto sluÏby nebol dostatoãn˘
záujem zo strany zákazníkov, a ani zo
strany samotn˘ch zdravotne postihnut˘ch, ktor˘ch záhrada príli‰ nelákala.
Dnes má Dom Svitania ‰tyroch
zamestnancov, ìal‰í dvaja pracujú na
dohodu a v blízkej budúcnosti chcú do
chránenej dielne prijaÈ ìal‰ích troch
zdravotne postihnut˘ch z evidencie
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. âo
sa t˘ka personálneho obsadenia, aj teraj‰ia riaditeºka Stefani Nováková si v Dome
svitania uÏ vyskú‰ala rôzne posty a ako
sama tvrdí: „Okrem kuriãa som robila uÏ
v‰etko, takÏe chod tejto organizácie
poznám snáì z kaÏdej strany.“
Najúspe‰nej‰ou a zároveÀ najdlh‰ie
prevádzkovanou je krajãírska dielÀa.

riaditeºka. Keì je zákaziek o menej,
neznamená to, Ïe chalani majú voºno. Ak
neviaÏu knihy, vyrábajú rôzne praktické
aj dekoratívne predmety z lepenky. Kvôli
dekoratívnym prácam si po ãase vytvorili
aj dekoratívny ateliér, kde zo zbytkového
materiálu z in˘ch firiem vytvárajú ozdobné predmety, nástenky, pohºadnice, novoroãné pozdravy. Za minul˘ rok vyrobili
a expedovali aÏ 4 570 kusov pohºadníc
z odpadového materiálu, hlavne na
objednávky pre komerãné firmy. Tohto
roku plánujú ich v˘robu zv˘‰iÈ na 8 000
kusov. MôÏeme len potvrdiÈ, Ïe katalóg
ich pohºadníc, ktoré dielÀa ponúka, je
naozaj pestr˘. Názov kreatívny ateliér je
naozaj namieste. Veºkú ãasÈ dekoratívnych v˘robkov musí byÈ kreatívne obmieÀan˘, aby dielÀa nestratila zákazníka,
ktor˘ chce stále nieão nové. Pravidelnú
prácu zabezpeãuje dielni nábytkárska
firma z neìalek˘ch Malaciek, tá si objednáva v chránenej dielni skladanie a balenie komponentov a kovaní potrebn˘ch
pre montáÏ nábytku.
Vlastná v˘roba a predaj tvorí základ
príjmov, ktoré obãianske zdruÏenie má,
a ako tvrdí riaditeºka: „Nie sú to veºké peniaze, ale zatiaº nám staãia.“ ëal‰ím zo
zdrojov na prevádzku chránenej dielne je
finanãná pomoc z ÚPSVR prostredníctvom Príspevku na zriadenie chránenej
dielne alebo chráneného pracoviska a na
ich zachovanie. Tretí zdroj financií – sponzorstvo, napríklad vo forme 2 % z daní. Na
záver rozhovoru o peniazoch a hospodárení riaditeºka dodáva: „Minul˘ rok sme
vy‰li s vyrovnan˘m rozpoãtom, aj keì
v období predt˘m to bolo hor‰ie.“
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Plány do budúcnosti sú podºa slov
riaditeºky síce odváÏne, ale v medziach
moÏností. Od septembra tohto roka chcú
prijaÈ pracovného asistenta, ktorého prítomnosÈ je pre chod chránenej dielne
veºmi Ïiaduca a roz‰íri tak súãasn˘ ‰esÈãlenn˘ personál. „Bola by som veºmi
rada, keby sa nám to podarilo, veì ja
sama som ãasto v teréne, organizujem
predná‰ky a som aj úãastníãkou mnoh˘ch konferencií. Len takto sa ãlovek
dozvie o novinkaách a môÏe prezentovaÈ aj svoju prácu. Jednoducho povedané, aj práca so zdravotne postihnut˘mi
a tvorba chránen˘ch dielní potrebuje
svoje public relations.“
Chránená dielÀa Dom Svitania
poskytuje zamestnanie ºuìom s mentálnym a kombinovan˘m postihnutím.
Niektorí tu pracujú uÏ niekoºko rokov
a dosahujú lep‰ie v˘sledky ako na zaãiatku alebo ako ich mlad‰í kolegovia.
V‰etci zo zamestnancov majú pracovnú
zmluvu, plat, ale aj klasické zamestnanecké povinnosti. „Teraz som na nich
veºmi py‰ná,“ vysvetºuje sympatická riaditeºka a pokraãuje: „Vedia o sebe rozprávaÈ, sformulovaÈ svoje poÏiadavky
a zastaÈ si svoju prácu a to je dobré.“
Chránená dielÀa nie je len „pracoviskom pre zdravotne postihnut˘ch“.
Okrem práce ponúka svojim klientom aj
moÏnosti mimopracovného vyÏitia. Raz
za rok chodia v‰etci zamestnanci na
v˘let k priateºom do Salzburgu. Je to
veºk˘ v˘let do prírody, ktor˘ sa zaãína
t˘m, Ïe „‰éfka“ naloÏí svojich zamestnancov do mikrobusu a exkurzia cez
celé Rakúsko môÏe zaãaÈ. Okrem pravidelnej náv‰tevy blízkeho zahraniãia sa
zúãastÀujú aj akcií zameran˘ch na podporu pomoci postihnut˘m obãanom na
Slovensku. V blízkej dobe plánujú v˘let
do Îiliny, kde by si chceli pozrieÈ aj
chránené b˘vanie a zoznámiÈ sa s ním.
„Chránení zamestnanci“ väã‰inou

b˘vajú u rodiãov a takto sa chcú pripravovaÈ na svoje osamostatnenie. Uvedomujú si, Ïe spoloãné b˘vanie s rodiãmi
nebude trvaÈ veãne.

TAK¯ OBYâAJN¯ PRACOVN¯ DE≈
Chránená dielÀa zabezpeãuje pre svojich
zamestnancov dennú stravu, ktorú si
denne vozia sami zamestnanci z miestnej ‰koly. KaÏd˘ deÀ má pri v˘daji stravy
v jedálni sluÏbu niekto in˘. Dnes má
sluÏbu Henrich, ktor˘ kaÏd˘ deÀ
dochádza do práce z neìalekého RohoÏníka. Cel˘ deÀ je zaujat˘ skladaním komponentov do kartónov. Od rána ich naplnil a zabalil uÏ päÈ. Keì v‰ak príde ãas
obeda, nechá svoju prácu, zoberie veºké
kuchynské varnice, poloÏí na vozík a ide
po obed pre v‰etk˘ch zamestnancov.
V jeseni sa v‰ak jeho cesta za obedom
niekedy neplánovane predæÏi. Rád si
totiÏ pochutná na dozret˘ch orechoch
a t˘ch je po ceste dosÈ. Na svojich hladn˘ch kolegov tak trochu pozabudne.
Henrichovi sa práca v chránenej dielni
páãi, aj keby rad‰ej pracoval priamo
v RohoÏníku alebo v Malackách a nemusel denne pri cestovaní prestupovaÈ. Jeho
problém, ktor˘ sa spoãiatku ost˘cha
povedaÈ, je spojen˘ práve s cestovaním.
Po krátkom váhaní ho v‰ak zo seba
vych⁄li: „MíÀam veºmi veºa peÀazí,
ale...hlavne na cestovanie.“ Oveºa rad‰ej
privítal otázku, ão práve teraz robí.
„Dávam také skladaãky, ão pôjdu na
skrinky. Do jednej ‰katule musím daÈ
presne 400 kusov,“ a zároveÀ nám názorne ukazuje, ako ich musí do ‰katule uloÏiÈ. „Za deÀ musíme urobiÈ ‰esÈ aÏ sedem
‰katúº a za t˘ÏdeÀ musíme urobiÈ ‰esÈ
veºk˘ch paliet, ale nie je to nároãné.“ To
nie je v‰etko, ão chcel o sebe povedaÈ
a stihne sa aj pochváliÈ: „Ja som aj moderoval konferenciu o sebaobhajovaní.
Sebaobhajovanie budem potrebovaÈ, keì
budem samostatn˘.“

Vedºa stojaca kolegyÀa Zdenka sa
pomaly pridáva k rozhovoru. Tá sa posÈaÏuje, Ïe nemá rada prácu v kuchyni,
hlavne upratovanie. Samotná práca
v dielni ju v‰ak baví. Po jej ºavej ruke stojaca Janka zasa rada chodí do Centra
voºného ãasu v Malackách. „Máme tam
ãasopis a robíme si redakãné porady.
V piatok tam chodíme do kina.“ Kino
zasa nebaví Henricha, ktor˘ Janke hneì
vysvetlí, Ïe také DVD je oveºa lep‰ie. Pred
h⁄bou skladaãiek do skriniek stojí e‰te
nenápadná Majka, ktorá má uÏ doma
deti, takÏe na aktivity poobede nemá ãas.

PLÁNY DO BUDÚCNOSTI
Ako kaÏdá firma, tak aj tá najmen‰ia
chránená dielÀa by mala maÈ nejaké
vízie a plány do budúcnosti. âo je
najdôleÏitej‰ie pre riaditeºku Domu Svitania? Ako sama hovorí, je to predov‰etk˘m trvalá udrÏateºnosÈ. Táto chránená
dielÀa má aj veºkú spádovú oblasÈ
a bola by rada, keby v okolí vznikli aj iné
chránené dielne, ktoré by pomohli zlep‰iÈ situáciu v podpore zamestnávanie
obãanov so zdravotn˘m postihnutím.
KeìÏe za kaÏd˘m plánom stoja financie,
dlhodobé plány Dom Svitania sú
obmedzené práve rozpoãtom. „My si
nemôÏeme dovoliÈ roãn˘ plán, kaÏdoroãne máme istú len jednu tretinu
na‰ich potrieb na fungovanie chránenej
dielne. Aj na‰e mzdy sú nízke, ale chceme finanãne viac motivovaÈ na‰ich
ºudí.“ Medzi ìal‰ie ciele, ktoré si vie riaditeºka Domu predstaviÈ, je pomoc pri
vzniku chráneného b˘vania pre klientov
dielne. O samostatné b˘vanie sa treba
postaraÈ e‰te poãas Ïivota ich rodiãov.
„Nie je toho veºa, ão chceme dosiahnuÈ,
ale aby sme naplnili na‰u predstavu, máme
ão robiÈ,“ uzatvára ná‰ rozhovor riaditeºka
chránenej dielne Stefani Nováková.
Mgr. Martin Labanc
odbor mediálny a informaãn˘ ÚPSVR

ČO POTREBUJETE NA ZRIADENIE CHRÁNENEJ DIELNE
 Entuziazmus a skupinu „nad‰encov“, ktorí majú motiváciu.
 Cieºovú skupinu, aby mal nakoniec kto pracovaÈ.
 Prieskum trhu, ãi bude maÈ v regióne kto produkty CHD
kúpiÈ.
 RozhodnúÈ sa pre vyhovujúcu právnu formu zriaìovateºa
CHD (OZ, n. o. ...).
 ZaloÏiÈ OZ, n. o. ... daÈ zaregistrovaÈ zriaìovaciu listinu (stanovy, ‰tatút ...).
 Na základe právnej formy zriaìovateºa stanoviÈ, menovaÈ...
riaditeºa budúcej CHD.
 ÎiadosÈ o IâO.
 Priestor, budovu, ktorá musí byÈ bezbariérová, v prípade
nájmu musí byÈ nájomná zmluva na min. 20 rokov, pri krat‰om nájme je to nev˘hodné pre nájomníka.
 OhlásiÈ sa na ÚPSVR miestne príslu‰nom a na odbore







zamestnanosti poÏiadaÈ o odborné poradenstvo o nástrojoch
aktívnej politiky trhu práce, kam patrí aj podpora obãanov
so zdravotn˘m postihnutím.
PripraviÈ si v‰etky potrebné doklady, na základe ktor˘ch
ÚPSVR prizná postavenie chránenej dielne, dôleÏité je
najmä vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktor˘ posudzuje aj maximálnu moÏnú kapacitu chránenej dielne.
Îivnostensk˘ list – uÏ musíte vedieÈ ãinnosti, ktor˘m sa
bude dielÀa venovaÈ, dajte si tam ‰ir‰ie moÏnosti, aby ste
nemuseli po roku ÏiadaÈ zmenu alebo roz‰írenie.
Od zaãiatku musíte sústavne ‰tudovaÈ zákon o sluÏbách
zamestnanosti ã. 5/2004, kde nájdete potrebné informácie.
VyuÏívajte odborné poradenstvo ÚPSVR, sú tam odborníci
na danú problematiku a ochotne vám pomôÏu.

Tieto body nie sú presne ãasovo chronologické. Skupina „nad‰encov“ si rozdelí úlohy a mnohé idú paralelne. Skupina „nad‰encov“,
ktorí by prípadne chceli pracovaÈ v CHD a prejsÈ z pozície dobrovoºníka na plateného zamestnanca, sa musí profesionalizovaÈ.
Zo zaãiatku je nevyhnutné nad‰enie pre vec, ale v dielni musia pracovaÈ odborníci. Ak nimi nie ste, ‰tudujte a vzdelávajte sa. Je to
naozaj dôleÏité. Prípadn˘m záujemcom radi predáme na‰e vlastné skúsenosti.
Mgr. STEFI NOVÁKOVÁ, riaditeľka Domu Svitania
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KRÍŽOVKA

Tajnička – jún 2006:
Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili iba to, čo vedia. (Čapek)
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FEJTÓN

2

e = mc , miláčik!
Dobrovoºne a bez muãenia sa priznávam, Ïe som si názov rozko‰nej kniÏky Patricka Cauvena „e = mc2, miláãik!“ vypoÏiãal
iba preto, aby som na‰iel vhodn˘ klobúk na zastre‰enie my‰lienok, ktoré sa mi pod ním obãas preÏenú. Vzorec e = mc2
vraj priniesol uznávan˘ svetoznámy vedec Albert Einstein
z letnej prechádzky napísan˘ na cigaretovej ‰katuºke (uÏ
vidím, ako sa pote‰ia v‰etci fajãiari a ukáÏu pomyselnú
figu v‰etk˘m, ão tvrdia, Ïe fajãenie ºuìom iba ‰kodí).
Ale nechcem byÈ rozhodcom v tomto nekoneãnom spore.
Neviem totiÏ s istotou ani to, ãi je to s tou ‰katuºkou pravda,
ani to, ãi Einstein fajãil, alebo ãi fajãil cigarety a nie fajku.
To v‰ak nie je rozhodujúce. DôleÏit˘ je ten kratuãk˘ vzorec,
ktor˘ by sa dokonca zmestil aj na jednu jedinú cigaretu.
DôleÏit˘ je preto, lebo prevrátil v‰etky dovtedaj‰ie ustálené
hodnoty na hlavu.
Einstein t˘mto vzorcom a mnoÏstvom ìal‰ích v˘poãtov,
ktoré z neho vyplynuli, matematicky dokázal, ão kaÏd˘ podvedome vedel alebo aspoÀ tu‰il, Ïe V·ETKO JE RELATÍVNE.
Relatívny som ja, ty, on i ona. Relatívny je vzduch, ktor˘
d˘chame, relatívne je jedlo i voda, cel˘ ná‰ Ïivot, ãas,
v ktorom ho preÏívame.
Pozná to kaÏd˘ z nás: príjemne vlaÏná voda, 18 – 20 °C,
sa nám zdá temer ºadová, ak do nej vojdeme rozpálení z horúceho slnka. âaj sa zdá byÈ
neosladen˘, ak sme predt˘m zjedli
lyÏiãku medu. Tenisák je veºk˘ na
pingpong, ale mal˘ na basketbal.
Najrelatívnej‰í z relatívnych je
práve ãas. Jedinou veliãinou, ktorá
jeho „mnoÏstvo“, resp. „dæÏku“
ovplyvÀuje je evidentne jeho „dostatok“. Keì ho máme málo, letí ako
spla‰en˘, keì ho máme nadbytok,
vleãie sa tak, Ïe aj slimák je pri
Àom ako Fittipaldi. Keì me‰káme
do práce ãi na rande, kmitajú
ãísla na hodinkách r˘chlosÈou
ukazovadla korún na benzínovom ãerpadle. V ãakárni u lekára sa zasa ledva-ledva tu a tam
pretoãia, celkom ako to druhé ukazovadlo, poãet naãerpan˘ch litrov.
KaÏd˘ sme in˘ a poznám ºudí, ão
dokáÏu leÏaÈ na slnku celé hodiny. MÀa
uÏ po prvej minúte zaãína omínaÈ celé telo
a niekoºko minút leÏania na slnku sa mi
zdá ako niekoºko nekoneãn˘ch
hodín. Moja sestra, ktorá také
slnieãkové grilovanie miluje,
mi vÏdy tvrdila, Ïe len treba
vydrÏaÈ a zvyknem si. NuÏ,
otázka stojí tak, ãi si chcem
zvyknúÈ a ãi je to dobré zvykaÈ
si na relativitu spomaleného behu ãasu. Práve v lete totiÏ
máme mimoriadne zv˘‰enú schopnosÈ navykaÈ si na

„príjemné leÀo‰enie“. MoÏno sa nám vìaka krat‰ej noci
a dlh‰iemu dÀu zdá, Ïe je ãasu akosi viac. MoÏno je to t˘m,
Ïe sa v horúãavách r˘chlej‰ie unavíme. A moÏno je to preto,
Ïe sme si jednoducho zvykli v lete dovolenkovaÈ.
Ale sú medzi nami aj takí, ktorí dovolenkovaÈ nemôÏu,
pretoÏe sú na nútenej „dovolenke“ po cel˘ rok. Ak si uÏ
medziãasom nenavykli na ten relatívne spomalen˘ ãas, hrozí
im v letom ãase dvojnásobné riziko „chronickej ãasovej relativitídy“, teda, Ïe sa im, povedané s klasikom, „ãas vÏdy
minie, akoby ho z misy vy‰ustol“.
Chronická ãasová relativitída je nepríjemná nemoc,
ktorá, Ïiaº, ãasto prerastá do tzv. tulenej choroby, pri ktorej
sa postihnutému „ruãiãky neustále a neúprosne odÈahujú od
roboty“. Lieãba je nároãná, ÈaÏká a dlhodobá. A u mnoh˘ch
pacientov nastávajú nezvratné zmeny nezluãiteºné s normálnym Ïivotom. Prax v‰ak ukazuje, Ïe najúãinej‰ím rie‰ením
je, ako vÏdy, prevencia. Aj preto by som kaÏdému z nás rád
pripomenul: pamätajme, Ïe e = mc2.., pretoÏe inak – relatívny pokoj na‰ej pamiatke.

Du‰an Brindza
Ilustrácia: Roman Humaj

Pracovné ponuky v EÚ
VáÏení ãitatelia, nakoºko poãet redakãn˘ch príspevkov
nám rastie a poãet redakãn˘ch strán zatiaº nie, rozhodli
sme sa po zrelej a zodpovednej úvahe vyuÏiÈ plochu, na
ktorej ste v na‰om ãasopise doteraz mohli nájsÈ krátky
v˘ber z ponuky voºn˘ch pracovn˘ch miest v rámci EÚ, na
26
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uverejÀovanie in˘ch rubrík. Zoznam oveºa väã‰ieho
mnoÏstva pracovn˘ch miest nájdete na stránke ná‰ho
úradu www.upsvar.sk, zloÏka eures, alebo priamo na
stránke www.eures.sk.
Vaša redakcia
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FOTOOBJEKTÍVOM

Nenápadn˘ domãek sa na prv˘ pohºad neodli‰uje od ostatn˘ch domov v dedinke niãím v˘nimoãn˘m.

Osadenstvo chránenej dielne sa kedysi venovalo i záhradníckym sluÏbám. Dnes je táto ãinnosÈ minulosÈou, záhradka je napriek tomu vo vzornom poriadku.

Dom Svitania
V neveºkej dedine na Záhorí neìaleko Malaciek, kam ãasto a rád chodieva
Macek mlátiÈ ‰o‰oviãku, leÏí neveºká dedina Jakubov. Asi tak v strede dediny
stojí nenápadn˘ dom. V jeho dvore a vnútorn˘ch priestoroch sídli chránená
dielÀa Dom Svitania – domov sociálnych sluÏieb.
Text a foto: redakcia

V krajãírskej dielni pod dozorom skúsenej majsterky vznikajú originálne prestierania, vankú‰e, chÀapky, ‰katuºky,
poÈahy, plátenné figúrky.

V knihárskej dielni sa chlapci venujú ruãnej väzbe kníh a
ãasopisov. Hoci nie sú vyuãení v odbore, uãia sa od star‰ích
kolegov a práca ich evidentne baví.

V poslednej dielni sa v druÏnej nálade kompletujú a balia
do kartónov˘ch ‰katúº moduly, ktoré pouÏíva pri montáÏi
nábytku neìaleká nábytkárska spoloãnosÈ.

Za v‰etko toto „môÏe“ pani riaditeºka Stefani Novákova,
ktorá sa stará o to, aby v‰etko v domãeku fungovalo presne tak, ako je potrebné.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR*

Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

10,36

10,56

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

16,83
16,61
14,65
10,44
7,97
6,42
6,01
2,53

17,21
16,83
15,01
10,73
8,13
6,56
6,02
2,49

SLOVENSKO

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

Poradie okresov
Por.

Územie

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
28,94
27,45
23,64
22,76
22,34
22,26
20,77
20,61
20,30
20,00
19,97
18,97
17,86
17,59
17,06
16,35
15,64
15,32
15,02
14,97
14,95
14,93
14,90
14,88
14,36
14,24
14,10
13,93
13,37
12,51
11,48
11,21
10,77
10,46
10,44
10,36
10,23
9,85
9,79
9,67

29,32
27,71
23,62
23,38
23,60
23,24
20,90
20,69
20,78
20,48
20,08
19,58
18,35
18,10
17,15
17,49
15,90
15,79
15,63
16,28
15,43
15,91
14,46
15,26
14,53
14,78
14,38
13,55
14,14
12,29
11,58
11,58
10,96
10,90
10,46
10,16
10,40
10,22
9,94
9,53

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

Por.

Územie

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

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
9,64
9,53
9,42
9,23
9,18
9,04
8,84
8,51
8,23
8,22
8,08
7,96
7,86
7,85
7,68
7,54
7,46
7,39
7,24
7,06
6,77
6,59
6,01
5,96
5,49
5,35
4,94
4,93
4,43
4,28
4,25
3,25
3,17
3,12
2,33
2,13
2,06
2,03
1,94

9,96
1
10,11
3
9,67
1
9,58
-1
9,60
2
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