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Legislatívne zmeny v roku 2003 priniesli vznik úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny. Od 1. 2. 2004, keì vznikol
úrad aj v KeÏmarku, stála pred nami neºahká úloha, muse-
li sme sa popasovaÈ s mnoh˘mi problémami. Bolo potrebné
stabilizovaÈ úrad po stránke personálnej, obsadiÈ úrad
kvalifikovan˘mi a zodpovedn˘mi pracovníkmi, na ktor˘ch
sú kladené vysoké nároky a ktorí majú ku klientom profe-
sionálny prístup a sú ochotní re‰pektovaÈ osobnosÈ kaÏdé-
ho klienta. KaÏd˘ zamestnanec sa musí vysporiadaÈ s vnú-

torn˘m konfliktom sociálneho pracovní-
ka, s komplikáciami procedurálneho
správneho konania, s aplikáciou legis-
latívnych zmien na úseku zamestnanos-
ti a sociálnych vecí do praxe a spolu-
zodpovedaÈ za nemalé finanãné
prostriedky, ktor˘mi úrad disponuje.
Mnohí zamestnanci si popri nároãnom
zamestnaní dopæÀali vzdelanie.

V máji 2004 sa nám podarilo dostaÈ
úrad „pod jednu strechu“ do vyhovujú-
cich priestorov, kde sme vytvorili vhod-
né pracovné podmienky pre zamest-

nancov a kde sa aj klient cíti príjemne. Som spokojn˘, 
Ïe sa nám to podarilo zvládnuÈ.

Územnou pôsobnosÈou úradu je okres KeÏmarok so 
65 000 obyvateºmi. V okrese sú 3 mestá a 38 obcí, z ktor˘ch
23 je osídlen˘ch rómskou populáciou. V júni sme zazname-
nali celkovú mieru nezamestnanosti 24,22 %, priãom v evi-
dencii úradu je 7 091 evidovan˘ch uchádzaãov, z ktor˘ch 
4 617 má základné alebo nedokonãené základné vzdela-
nie. Z pohºadu zamestnanosti sa nám v období, odkedy
vznikol ná‰ úrad, podarilo zlep‰iÈ situáciu v poãte evidova-
n˘ch uchádzaãov a zníÏiÈ mieru nezamestnanosti, aj keì
stále patríme k okresom s najvy‰‰ou mierou. Ná‰ okres
patrí k najsilnej‰ím populaãn˘m centrám Slovenska.
Sociálna situácia a zamestnanosÈ, resp. nezamestnanosÈ,
ako spojená nádoba súvisí so sociálnou situáciou, ktorá je
pre väã‰inu obyvateºov veºmi zloÏitá, z ãoho vypl˘va veºká
zaÈaÏenosÈ pracovníkov na úseku sociálnych vecí a rodiny
ãi sluÏieb zamestnanosti. 

V priebehu posledn˘ch dvoch rokov sa veºmi zlep‰ila
spolupráca so samosprávou okresu a so zamestnávateºmi
v oblasti podpory pri vytváraní pracovn˘ch miest a rie‰e-
nia sociálnej situácie obyvateºov. Pre zlep‰enie zamestna-
nosti vyuÏívame v‰etky nástroje aktívnej politiky trhu
práce, aj aktivaãnú ãinnosÈ, do ktorej sme v spolupráci so
starostami a tretím sektorom zapojili stovky nezamestna-
n˘ch. V rámci realizácie národn˘ch projektov sme od
zaãiatku roka 2004 poskytli príspevok na samozamestna-
nie pre 558 nezamestnan˘ch a podporili sme vytvorenie
78 pracovn˘ch miest u zamestnávateºov. V roku 2005 sme
zorganizovali burzu práce. Dosahujeme dobré v˘sledky
pri zaraìovaní klientov do procesu vzdelávania a prípra-
vy pre trh práce. Veºk˘ dôraz kladieme na prácu so sku-
pinou klientov s niÏ‰ím vzdelaním. TaktieÏ spolupracuje-
me s viacer˘mi vzdelávacími in‰titúciami pri realizácii
grantov˘ch projektov. K priaznivému v˘voju prispel záu-
jem zahraniãn˘ch investorov o ná‰ okres a vybudovanie
priemyselného parku. V okrese sa nachádzajú firmy ako
Hengstler s.r.o., Treves Slovakia s.r.o, Aspel a C.I.M.A,
ktoré vytvorili vy‰e 500 pracovn˘ch miest.

V rámci zlep‰enia sluÏieb pre na‰ich klientov sme
v marci tohto roku v priestoroch úradu zriadili pracovisko
prvého kontaktu. V máji sme na pracovisku v Spi‰skej
Belej slávnostne otvorili informaãno-poradenskú zónu
a v júni klub práce, ãím do‰lo k skvalitneniu práce
s nezamestnan˘mi na tomto pracovisku. 

Na záver chcem poìakovaÈ zamestnancom za ich ºud-
sk˘ a profesionálny prístup k ÈaÏkej práci. Na‰ou snahou
je dosiahnuÈ stav, kedy by sme dokázali pomôcÈ kaÏdé-
mu, kto pomoc od nás potrebuje. Svojou doteraj‰ou ãin-
nosÈou pri rie‰ení problémov nezamestnanosti a sociál-
nych vecí úrad dokázal svoju opodstatnenosÈ v prospech
klienta.

RNDr. IVAN KOTORA,
riaditeº ÚPSVR v KeÏmarku
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V 1. polroku 2006 bolo na oddelení
sluÏieb odborného poradenstva
poskytnut˘ch 4 614 odborn˘ch

poradensk˘ch sluÏieb. Tieto boli
zamerané hlavne na tvorbu a realizá-
ciu Individuálnych akãn˘ch plánov
(IAP). K 30. 6. 2006 ich bolo vypraco-
van˘ch 1 551. 
Z hºadiska ‰truktúry UoZ, ktor˘m bol
vypracovan˘ IAP: � dlhodobo evidovaní 51,46 %� vo veku od 25 do 50 rokov 55,62 %� so základn˘m vzdelaním 

a bez vzdelania 55,10 %
Pri zaraìovaní UoZ do realizácie

IAP sme prihliadali na skupiny, ktoré
tvoria v rámci jednotliv˘ch ‰truktúr
UoZ najpoãetnej‰ie skupiny.

Obãania so zdravotn˘m postihnu-
tím tvoria 6,56 %. V tejto skupine zne-
v˘hodnen˘ch UoZ vidíme problém so

zaraìovaním do realizácie IAP z dôvo-
du dlhodob˘ch pracovn˘ch neschop-
ností. Pri vypracovávaní IAP sme vy-
uÏívali v‰etky odporúãané ãinnosti,
najviac v‰ak individuálny pohovor,
osobné uchádzanie sa o zamestnanie,
zaradenie do aktivaãnej ãinnosti, sku-
pinové poradenské aktivity a zaradzo-
vanie do ìal‰ích projektov ÚPSVR.

Oddelenie sluÏieb odborného pora-
denstva realizuje NP VII B – „ZEFEK-
TÍVNENIE, MODERNIZÁCIA A ZVY-
·OVANIE ROZSAHU ODBORN¯CH
PORADENSK¯CH SLUÎIEB“. V rámci
tohto projektu OSOP vypracovalo
Intern˘ projekt s názvom „Nové formy
a metódy pomoci UoZ na podporu ich
pracovného uplatnenia“ s termínom
realizácie apríl 2006 aÏ 30. 11. 2007. 

V rámci realizácie Interného pro-
jektu v spolupráci s klientom sa vytvá-

rajú a realizujú Individuálne akãné
plány. Na pracovisku Spi‰ská Belá sa
nám podarilo zriadiÈ Klub práce, ãím
sme podstatne uºahãili prácu porad-
cov s klientmi. Doteraz sme s klientmi
pracovali iba na UPSVR v KeÏmarku.
Zriadením Klubu práce sme zefektív-
nili prácu poradcov a odbremenili
klientov od cestovania. VyuÏívame ho
nielen na individuálne aktivity, ale aj
na skupinové poradenské aktivity. 

SúãasÈou realizácie Národného
projektu je aj vyuÏívanie odborn˘ch
poradensk˘ch sluÏieb vzdelávacích
in‰titúcií formou extern˘ch projektov.
K 30. 6. 2006 bolo realizovan˘ch 7
extern˘ch projektov. Boli zamerané
na:� motivovanie klientov k anal˘ze

a zhodnoteniu osobnostn˘ch vlast-
ností, kvalifikaãn˘ch predpokladov
a podmienok pre umiestnenie sa na
trhu práce,� motivovanie klientov k reálnej pro-
fesijnej orientácii,� rozvíjanie sociálnych a komunikaã-
n˘ch zruãností,� zvládanie situácií v problémovom
rozhodovaní sa, kreatívne zvláda-
nie netradiãn˘ch situácií,� orientáciu na pracovnom trhu, � formy efektívnej komunikácie
s potenciálnym zamestnávateºom. 

Ing. ALENA KRAJČOVÁ,
vedúca oddelenia služieb 

odborného poradenstva
ÚPSVR Kežmarok
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Okres Kežmarok v číslach
Kežmarský okres s rozlohou 840 km2 leží v severovýchodnej
časti Slovenskej republiky. Susedí s okresmi Poprad, Levoča
a Stará Ľubovňa. V obciach žije 8,1% populácie celého Prešov-
ského kraja, čo ho radí na 6. miesto. V mestách okresu (Kežma-
rok, Spišská Belá a Spišská Stará Ves) žije 21 239 obyvateľov, čo
je 32,91 % z celkového počtu obyvateľov. 34 obcí okresu patrí do
skupiny do 1 999 obyvateľov (80,95 %), 5 sídiel (11,9 %) sa
nachádza vo veľkostnej skupine 2 000 – 4 999 obyvateľov a len
v 3 sídlach (7,1 %) žije nad 5 000 obyvateľov.

K 31. 12. 2005 pôsobilo v okrese 
4 469 podnikateºsk˘ch subjektov. âo
sa t˘ka voºn˘ch pracovn˘ch miest,
ponuka je predov‰etk˘m v robotníc-
kych profesiách, tieto sú ãasto pre-
obsadzované hlavne z dôvodu nízkej
mzdy, vysok˘ch nárokov zo strany
zamestnávateºov.

Pre znev˘hodnené skupiny UoZ
(základné vzdelanie, Ïeny – matky,
UoZ so ZP, nad 50 rokov veku, absol-
venti do 25 rokov veku) je sústavn˘
nedostatok vhodn˘ch VPM. Väã‰inu
ponúkan˘ch VPM z hºadiska v˘‰ky
mzdy, ktorú zamestnávatelia ponú-

kajú, tvoria pracovné miesta na úrovni
minimálnej mzdy, ão je pre väã‰inu
UoZ demotivujúce.

Okres KeÏmarok patrí k okresom
s vysokou mierou nezamestnanosti.
Súvisí to s pôvodn˘m, zväã‰a poºno-
hospodárskym zameraním, etnick˘m
zloÏením, vysok˘m poãtom Ïien
s mal˘mi deÈmi, obãanov bez vzdela-
nia, ale aj vzdialenosÈou obcí od sídel-
n˘ch centier okresu.

Mieru nezamestnanosti v roku 2005,
ale aj v prvom polroku 2006, v okrese
najv˘raznej‰ie ovplyvnila skutoãnosÈ,
Ïe sa v˘razne zníÏil ‰tatistick˘ poãet

ekonomicky ãinného obyvateºstva.
Pre rok 2004 bol okresu KeÏmarok sta-
noven˘ poãet ekonomicky ãinného
obyvateºstva na 31 427, v roku 2005
na 30 325, ão je o 1 102 menej oproti
roku 2004, a na rok 2006 na 29 283, ão
je o 1 042 menej oproti roku 2005.
Z hºadiska v˘voja miery evidovanej
nezamestnanosti môÏeme uviesÈ, Ïe
poãet evidovan˘ch UoZ má klesajúci
charakter.

K 31. 12. 2005 miera evidovanej
nezamestnanosti pri disponibilnom
poãte UoZ 7 394 dosiahla v okrese
KeÏmarok úroveÀ 24,38 %, k 30. 6.
2006 miera evidovanej nezamestna-
nosti pri disponibilnom poãte UoZ 
6 542 dosiahla v okrese KeÏmarok
úroveÀ 24,22 %.

Na‰ou snahou je efektívne umiest-
Àovanie uchádzaãov o zamestnanie na
trhu práce s maximálnym vyuÏitím
nástrojov aktívnej politiky zamestna-
nosti.

PhDr. IGOR KREDÁTUS,
riaditeľ OSZ

ÚPSVR Kežmarok

Poradenské služby 
orientované na klienta

Systém služieb zamestnanosti je klientsky orientovaný. Jedná sa
o vysoko kvalifikovaný prístup zo strany zamestnancov OSZ s indi-
viduálnym prístupom ku každému klientovi, pričom sú akceptova-
né jeho požiadavky, predpoklady pri umiestnení sa na trhu práce,
ale aj samotné možnosti trhu práce. Tieto hľadiská spĺňa aj odde-
lenie služieb odborného poradenstva. Odborní poradcovia veľmi
citlivo a uvážene pracujú s klientmi, pomáhajú im odborne prijať
bremeno nezamestnanosti, byť zodpovedným za každý svoj krok
a rozhodnutie smerom k získaniu zamestnania.
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AKTIVÁCIA NEZAMESTNANÝCH
Prv˘m z národn˘ch projektov, ktor˘ch
zaãiatok datujeme v roku 2004, bol
Národn˘ projekt V – Aktivácia neza-
mestnan˘ch a nezamestnan˘ch s níz-
kou motiváciou odkázan˘ch na dávku
v hmotnej núdzi. ÚPSVR v KeÏmarku
zorganizoval celkom 7 stretnutí so
zástupcami samospráv a ‰tatutármi
obãianskych zdruÏení, ktor˘ch v tom
ãase nebolo v okrese KeÏmarok veºa. Pri
prv˘ch stretnutiach sa väã‰ina zúãast-

nen˘ch stavala k tomuto projektu kri-
ticky, niektorí dokonca odmietavo.
Prv˘m subjektom, ktor˘ s ÚPSVR pod-
písal dohodu, bol In‰titút Krista Veº-
kÀaza zo Îakoviec, ktor˘ sa stará o ºudí
bez domova a tieÏ o ºudí prepusten˘ch
z v˘konu trestu. V mesiaci júl 2004 mal
ÚPSVR v KeÏmarku najvy‰‰ie ãerpanie
finanãn˘ch prostriedkov v rámci celé-
ho Slovenska, ão poukazovalo na dobr˘
rozbeh Národného projektu. 

Celkovo sa v roku 2004 aktivaãná
ãinnosÈ zrealizovala v 38 obciach a 3
mestách z celkového poãtu 42 obcí.
Obec, ktorá sa nezapojila do NP V, bola
obec s mal˘m poãtom obyvateºov. Na
organizovaní aktivaãnej ãinnosti sa do
pracovnoprávneho pomeru zaradilo
541 osôb, z toho bolo 297 UoZ. V sledo-
vanom období bolo vytvoren˘ch 9 206
pracovn˘ch miest pre UoZ v ‰truktúre:
3 869 Ïien, 987 absolventov, UoZ nad
50 rokov – 2110, DEN 4 242 UoZ.
Celková v˘‰ka dohodnutého príspevku
bola 37 516 378 Sk. � V roku 2005 bol poãet obcí realizu-
júcich aktivaãnú ãinnosÈ rovnak˘ ako
v roku 2004.
Celková v˘‰ka dohodnutého príspevku
bola 51 284 562 Sk. Skutoãne vyplatené
boli na tento nástroj prostriedky vo
v˘‰ke 39 003 555 Sk.� V I. polroku 2006 sa do aktivaãnej
ãinnosti nezapojila iba jedna obec
v okrese KeÏmarok. � V sledovanom období bolo vytvore-
n˘ch 5 124 pracovn˘ch miest pre UoZ
v rámci aktivaãnej ãinnosti.

� Ku koncu júna 2006 bolo so subjekt-
mi organizujúcimi aktivaãnú ãinnosÈ
podpísan˘ch spolu 145 dohôd. Na akti-
vaãnej ãinnosti v mesiaci jún 2006 sa
zúãastÀovalo 4 955 UoZ, z toho bolo 
4 321 poberateºov dávky v hmotnej
núdzi. Najväã‰ím problémom sa nám
javí nedostatok disponibiln˘ch UoZ,
ktorí by mohli byÈ zapojení do aktivaã-
nej ãinnosti, a to z dôvodu narastajúce-
ho poãtu nov˘ch Ïiadateºov o v˘kon
aktivaãnej ãinnosti. 

� Z celkového poãtu 7 091 UoZ ku
koncu mesiaca jún 2006 bolo do akti-
vaãnej ãinnosti zapojen˘ch 4 955 UoZ,
ão predstavuje takmer 70 % v‰etk˘ch
uchádzaãov o zamestnanie veden˘ch
v evidencii ÚPSVR v KeÏmarku. 

Aktivaãná ãinnosÈ v okrese KeÏma-
rok má veºmi dobrú odozvu u zástup-
cov samosprávy, obãianskych zdruÏe-
ní, ale aj u samotn˘ch uchádzaãov
o zamestnanie. Aj napriek poãiatoãnej
nedôvere z roku 2004 sa tento projekt
realizuje veºmi úspe‰ne aj v rokoch
2005 a prvom polroku 2006, o ãom
svedãí aj v˘‰ka mesaãného ãerpania za
posledné 2 roky. 

NP I – PODPORA VYTVÁRANIA
NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST
ëal‰ím z NP, ktor˘ sa zaãal realizovaÈ
na ÚPSVR v KeÏmarku, bol Národn˘
projekt I – Podpora zamestnávania
nezamestnan˘ch s dôrazom na znev˘-
hodnené skupiny na trhu práce. Prvá
dohoda bola podpísaná 1. 4. 2004 na
maloobchodnú ãinnosÈ. NP I sa rozbie-
hal oproti NP V oveºa pomal‰ie, a to
z dôvodu, Ïe UoZ oãakávali väã‰iu
finanãnú podporu pre zaãiatok podni-
kania. Veºk˘m hendikepom pre Ïiada-

teºov o dotáciu bolo to, Ïe veºa z nich
nedisponovala vlastn˘mi finanãn˘mi
prostriedkami, a tak ich to odrádzalo
od zaãatia podnikania, pretoÏe museli
pouÏiÈ vlastné finanãné prostriedky.
Táto situácia sa zmenila v decembri
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PRIEMERNÉ MESAČNÉ ČERPANIE FIN. PROSTRIEDKOV NA AKTIVAČNÚ ČINNOSŤ

Vo februári 2004 nadobudol účinnosť Zákon o službách zamest-
nanosti, ktorý zmenil filozofiu poskytovania finančných príspevkov
úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pre jednotlivých žiadate-
ľov, čím sa v urýchlilo použitie týchto prostriedkov a stalo sa trans-
parentnejším. Finančné prostriedky prichádzajú na úrad práce
z Európskeho sociálneho fondu, na ktorom sa Štátny rozpočet
podieľa 20 alebo 25 %. Zmenila sa forma poskytovania finančných
prostriedkov a vznikli nové nástroje aktívnej politiky zamestna-
nosti, ako napríklad aktivácia nezamestnaných alebo absolvent-
ská prax v rámci národných projektov. Formu začatia realizácie
a publicity si úrady zvolili podľa schválených rozpočtov.

Využívanie nástrojov aktívnej

� Počet UoZ
� Počet UoZ zaradených na aktivačnú činnosť
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2004, kedy sa zmenilo preplácanie
refundáciou na pau‰álny príspevok.
Táto zmena dala ‰ancu aj t˘m UoZ,
ktorí nedisponovali vlastn˘mi finanã-
n˘mi prostriedkami a viac stimulovala
UoZ, ktorí sa rozhodli zaãaÈ podnikaÈ. 

V roku 2004 bol poukázan˘ finanãn˘
príspevok 117 Ïiadateºom. Najväã‰í záu-
jem o podnikanie bol prejaven˘ v oblas-
ti remeseln˘ch ãinností – 56, sluÏieb 
– 31, maloobchodu – 12, v˘roby – 18.
Celkové vynaloÏené prostriedky za rok
2004 boli vo v˘‰ke 7 914 929 Sk. V ‰truk-
túre vytvoren˘ch miest bolo zastúpe-
n˘ch 47 Ïien, 76 UoZ bolo dlhodobo
nezamestnan˘ch, nad 50 rokov bolo 10
UoZ a 3 Ïiadatelia boli absolventi.

Rok 2005 bol z hºadiska poãtu UoZ,
ktorí dostali príspevok na podnikanie,
oveºa úspe‰nej‰í, a to hlavne z dôvodu, Ïe
sa zmenila forma vyplácania formou
refundácie na pau‰álny príspevok. Poãet
podporen˘ch Ïiadateºov v tomto roku bol
takmer dvojnásobn˘ oproti roku 2004,

a to 226 vyplaten˘ch príspevkov. Z celko-
vého poãtu najviac smerovalo do oblasti
stavebníctva – 55, lesníctva – 53, pora-
denstva a sprostredkovania obchodu –
21, veºko a maloobchodu – 17, úãtovníc-
tva – 17, stolárstva a v˘roby – 19, pohos-
tinstva a ubytovania – 11. Vytvorené
miesta pre UoZ: 54 Ïien, 121 dlhodobo
nezamestnan˘ch, 28 UoZ nad 50 rokov
a 12 absolventov. V porovnaní s rokom
2004 bol v percentuálnom vyjadrení
nárast o 83,74 %. Celkovo boli vynaloÏe-
né prostriedky vo v˘‰ke 18 515 522 Sk.

V prvom polroku 2006 je opäÈ vidi-
teºn˘ nárast podporen˘ch Ïiadateºov,
ktor˘ch bolo spolu 215, ãím tento poãet
takmer dosiahol poãet Ïiadateºov za cel˘
rok 2005. Celkov˘ dohodnut˘ príspevok
uÏ prev˘‰il sumu 16 mil. Sk. V posled-
n˘ch mesiacoch badaÈ veºk˘ nárast Ïia-
dostí na zaãatie podnikania, kde sa
poãty nov˘ch podpísan˘ch dohôd pohy-
bujú medzi 30 – 40 mesaãne. Z podpo-
ren˘ch Ïiadateºov bolo 55 Ïien, 19 UoZ
nad 50 rokov a 19 absolventov, ão sved-
ãí, Ïe na podnikanie sa dáva viac mla-
d˘ch ºudí, ako aj ºudí po dov⁄‰ení 50
rokov, ktorí si v na‰om regióne veºmi
ÈaÏko hºadajú prácu ako zamestnanci.
Poãet Ïien, ktoré sa rozhodli podnikaÈ, je
s rokom 2005 takmer identick˘. ·truktú-
ra Ïiadostí podºa profesií bola: staveb-
níctvo – 102, lesníctvo – 57, obchod –
34, ubytovanie – 6, sluÏby – 16.

V rámci Národného projektu I je
zahrnut˘ taktieÏ § 50 – Príspevok na
zamestnávanie znev˘hodneného UoZ.
V roku 2004 bolo dohodnut˘ch a záro-

veÀ vytvoren˘ch 14 pracovn˘ch miest,
z toho 4 pre Ïeny. Dohodnut˘ príspevok
bol vo v˘‰ke 735 827 Sk. Nízky poãet
podpísan˘ch dohôd bol z dôvodu nízkej
refundácie vyplaten˘ch miezd, ão sa
zmenilo v roku 2005, kde v˘‰ka refun-
dácie viac stimulovala zamestnávateºov
k vytvoreniu nov˘ch pracovn˘ch miest.

V roku 2005 bolo dohodnut˘ch
a zároveÀ vytvoren˘ch 58 pracovn˘ch
miest pre dlhodobo nezamestnan˘ch
UoZ (z toho 36 Ïien), ão je oproti roku
2004 deväÈnásobn˘ nárast. Celkov˘ do-
hodnut˘ príspevok bol vo v˘‰ke 
4 993 804 Sk, priãom sa skutoãne
vynaloÏili prostriedky vo v˘‰ke 
1 800 198 Sk. Podpora tohto nástroja
aktívnej politiky zo strany ÚPSVR pre-
biehala aj formou dohody so zamestná-
vateºom, aby zamestnal aj minimálny
poãet UoZ a v prípade úspe‰nosti reali-
zácie tejto dohody sa pripravila ìal‰ia
dohoda pre UoZ, ktor˘ch sa zamestná-
vateº rozhodol zamestnaÈ v rámci § 50.

V roku 2006 nastal obrovsk˘ pokles
umiestnen˘ch UoZ v rámci § 50, a to
z dôvodu, Ïe boli zrealizované 2 V˘zvy
v rámci § 54 ods. 2 písm. a) Zákona 
ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestna-
nosti a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v znení neskor‰ích predpisov
v rámci projektu „Podpora vytvárania
nov˘ch pracovn˘ch miest formou
nenávratn˘ch pau‰álnych príspev-
kov“.

V rámci V˘zvy 1/2005 bolo vytvo-
ren˘ch 60 pracovn˘ch miest. V rámci
V˘zvy 1/2006 to bolo 142 pracovn˘ch
miest. Z tohto dôvodu sa zamestnáva-
telia orientovali na tieto V˘zvy, a tak
v prvom polroku 2006 bolo vytvore-
n˘ch iba 6 pracovn˘ch miest a celkov˘
dohodnut˘ príspevok bol 529 206 Sk. 

NP IX – ABSOLVENTSKÁ PRAX
Absolventská prax ako nov˘ nástroj
aktívnej politiky sa zaãal uplatÀovaÈ
v roku 2004. V tomto roku bolo vytvore-
n˘ch 137 miest vykonávania absolvent-
skej praxe, priãom zaraden˘ch absol-
ventov – UoZ na vykonávanie absol-
ventskej praxe bolo 154, z toho v rámci
NP IX – 122 UoZ (89 Ïien), z prostried-
kov ‰tátneho rozpoãtu (mimo NP IX)
bolo dohodnut˘ch 32 UoZ (30 Ïien).
Dohodnutá suma na uveden˘ nástroj
ãinila 1 947 500 Sk. Tento nástroj sa od
svojho vzniku stretol s veºk˘m ohlasom.
V niektor˘ch prípadoch si zamestnáva-
teº mal moÏnosÈ overiÈ schopnosti
absolventa a neskôr vytvoril pracovné
miesto pre b˘valého absolventa.

Celkov˘ poãet zamestnávateºov, ktorí
v roku 2004 prijali absolventov 
– UoZ na v˘kon absolventskej praxe, bol
35. V oblasti ‰tátnej správy bolo vytvore-
n˘ch celkom 70 miest pre absolventov
u 7 zamestnávateºov, medzi ktor˘ch pat-
ril aj ÚPSVR v KeÏmarku, ktor˘ z celko-
vého poãtu 70 miest vytvoril miesta pre
43 absolventov. Na úrovni miestnej
samosprávy vyuÏili tento nástroj aktívnej
politiky 3 zamestnávatelia, ktorí vytvori-
li celkom 11 miest pre v˘kon absolvent-
skej praxe. Obãianske zdruÏenia, záuj-
mové zdruÏenia a cirkevné in‰titúcie boli
zastúpené v 5 prípadoch a celkovo
vytvorili 24 miest pre absolventov.
V súkromnom sektore vyuÏilo túto moÏ-
nosÈ 20 podnikateºov – 32 miest.

V roku 2005 uÏ bol evidentn˘ nárast
zaraden˘ch absolventov. Za cel˘ rok
bolo dohodnut˘ch 203 miest – zarade-
n˘ch bolo 227 absolventov (preobsade-
nia). Z tohto poãtu bolo 168 Ïien.
Dohodnutá suma bola 3 000 000 Sk,
priãom skutoãne vyplaten˘ch za rok
2005 bolo 2 420 930 Sk. Celkov˘ poãet
zamestnávateºov bol 37 a poãet vytvo-
ren˘ch miest 203. V oblasti ‰tátnej sprá-
vy bolo vytvoren˘ch celkom 76 miest
u 7 zamestnávateºov, a pritom úrad
práce vytvoril 30 miest. Na úrovni
miestnej samosprávy sa vytvorilo spolu
32 miest. Obãianske zdruÏenia – 25
miest. Cirkevné in‰titúcie – 5 miest,
súkromn˘ sektor 37 miest a podnikate-
lia – 65 miest.

V prvom polroku 2006 bolo vytvore-
n˘ch 66 miest, na ktoré bolo zarade-
n˘ch spolu s preobsadením 68 absol-
ventov. Z celkového poãtu absolventov
bolo 52 Ïien. Dohodnutá suma finanã-
n˘ch prostriedkov bola 331 500 Sk.
Absolventi vykonávali absolventskú
prax u 29 zamestnávateºov, z toho
v oblasti ‰tátnej správy u 2 zamestnáva-
teºov – 34 absolventov, na úrovni miest-
nej samosprávy u 1 zamestnávateºa 
– 1 absolvent, v oblasti verejnej správy
u 1 zamestnávateºa – 1 absolvent, 
v 2 zariadeniach sociálnych sluÏieb 
– 2 absolventi, v oblasti poskytovania
zdravotníckej starostlivosti u 1 zamest-
návateºa – 1 absolvent, v oblasti ‰kol-
stva u 4 zamestnávateºov – 4 absolven-
ti. Ostaní absolventi vykonávali absol-
ventskú prax v súkromnom sektore.

Prínos absolventskej praxe je veºmi
veºk˘ pre obe zúãastnené strany. Finanã-
n˘ príspevok pre absolventa nie je
z finanãného hºadiska veºmi veºk˘, ale
v˘razne stúpa jeho ‰anca sa zamestnaÈ.
UÏ to, Ïe má moÏnosÈ sa oboznámiÈ s pra-
xou, je pozitívnou stránkou tejto praxe.
TaktieÏ stúpa ‰anca nájsÈ potenciálneho
zamestnávateºa, moÏno aj medzi klientmi
subjektu, u ktorého je prax vykonávaná.
Absolventi, ktorí vykonávali prax na úra-
doch práce a sociálnych vecí, mali ‰ancu
sa zamestnaÈ o nieão väã‰iu, a to z dôvo-
du, Ïe je im umoÏnen˘ prístup k inter-

politiky trhu práce

�
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VYTVORENIE PODMIENOK
Zo strany na‰ich zamestnancov tento
klient oãakáva humánny prístup,
pomoc pri integrácii do spoloãnosti
a pomoc pri splnení jeho snov a túÏob.
Toto sa dá dosiahnuÈ a zrealizovaÈ

práve prostredníctvom nástrojov AOTP
– podporou zamestnávania obãanov so
zdravotn˘m postihnutím, a to zriade-
ním chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska. O vytvorenie tak˘chto pra-
covísk prejavujú záujem nezamestnaní

so zdravotn˘m postihnutím, ktorí si
práve touto cestou rie‰ia otázku neza-
mestnanosti, integrujú sa do spoloãnos-
ti, pocit uÏitoãnosti je pre nich nena-
hraditeºn˘m. Okrem vytvárania pracov-
n˘ch príleÏitostí zo strany zdravotne
postihnut˘ch nezamestnan˘ch sa
o vytvorenie chránen˘ch dielní zaují-
majú aj zamestnávatelia, ktorí chcú
tak˘mto klientom pomôcÈ pri zaãlenení
sa do spoloãnosti.

Je dôleÏité vytvoriÈ im prijateºné
podmienky, pristupovaÈ k nim bez pred-
sudkov a veriÈ im, Ïe sú schopní zvlád-
nuÈ úlohy, ktoré sú na nich kladené.

Podpora vytvárania chránených dielní
Dnešný svet a mnohé situácie sa vyznačujú zmenami, ktoré sú
náročné pre klientov služieb zamestnanosti, ktorí sa musia pris-
pôsobiť v snahe presadiť sa. Táto situácia nie je jednoduchá pre
klienta, ktorý nemá žiadny zdravotný problém, no o to viac je
náročnejšia pre nezamestnaného so zdravotným postihnutím. Aj
tento klient má však nárok a právo na vlastnú sebarealizáciu,
uplatnenie sa na trhu práce, ak nechce stáť bokom, alebo sa
dostať na okraj spoločnosti. 

netu, kde si môÏu vyhºadávaÈ voºné pra-
covné miesta v rámci Slovenska a taktieÏ
môÏu komunikovaÈ s pracovníkom
EURESU, ktorí vyhºadáva pracovné mies-
ta v rámci EÚ. Absolventi, ktorí absolvo-
vali prax na ÚPSVR KeÏmarok, ju ukon-
ãila skôr, ako im urãovala podpísaná
dohoda. âasÈ z nich odi‰la pracovaÈ do
zahraniãia a ãasÈ si e‰te pred ukonãením
praxe na‰la pracovné miesto v regióne,
alebo tí odváÏnej‰í aj v rámci Slovenska.
Absolventi zamestnaní na ÚPSVR boli
a sú pre úrad veºk˘m prínosom. Zmena
zákona, kde absolvent nemôÏe vykonávaÈ
absolventskú prax 12 mesiacov po odpra-
covaní 6 mesiacov, je pre okres KeÏmarok
dosÈ veºk˘m hendikepom, pretoÏe absol-
ventov, ktorí môÏu vykonávaÈ absolvent-
skú prax, nie je aÏ tak veºa. TaktieÏ nájde-
nie vhodného uchádzaãa pre jednotli-
v˘ch Ïiadateºov je niekedy spojené s ÈaÏ-
kosÈami, pretoÏe väã‰ina Ïiadostí je na
v˘kon administratívnych prác. T̆ chto
absolventov je v‰ak nedostatok. 

Azda najväã‰ím prínosom pre absol-
ventov je, Ïe majú moÏnosÈ si osvojiÈ
pracovné návyky po ukonãení ‰koly
a taktieÏ veºakrát im to pomôÏe predísÈ
predãasnej rezignácii, ak ich odmietne
niekoºko zamestnávateºov. Absolventi,
ktorí absolvovali absolventskú prax na
ÚPSVR KeÏmarok, boli vo väã‰ine prí-
padov veºmi aktívni a väã‰ina z nich
ukonãila prax z dôvodu, Ïe si na‰la pra-
covné miesto. V jednom prípade absol-
ventka zaãala podnikaÈ.

NP II – PODPORA 
ZAMESTNÁVANIA OBČANOV 
SO Z0DRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Národn˘ projekt II je jedn˘m z najme-
nej vyuÏívan˘ch NP v rámci UPSVR
KeÏmarok. Napriek tomu, Ïe boli oslo-

vení v‰etci ZP, ktorí sú v evidencii
ÚPSVR, a boli im vysvetlené podmien-
ky podnikania, sa väã‰ina z osloven˘ch
vyjadrila negatívne k moÏnosti podni-
kania. TaktieÏ zamestnávatelia boli
veºmi opatrní pri zamestnávaní UoZ so
ZP. V niektor˘ch prípadoch boli klienti
prehodnotení sociálnou poisÈovÀou
a napriek tomu, Ïe uÏ boli rozhodnutí
podnikaÈ, po prehodnotení stratili moÏ-
nosÈ sa zapojiÈ do tohto projektu. 

Pomocou príspevku na zriadenie
chránenej dielne alebo chráneného pra-
coviska a na ich zachovanie bolo pod-
porené vytvorenie 4 pracovn˘ch miest,
a to v roku 2005 – 3 miesta (2 Ïeny)
a v roku 2006 1 PM. Dohodnut˘ príspe-
vok za celé obdobie bol 661 939 Sk.

Príspevok obãanovi so ZP na pre-
vádzkovanie alebo vykonávanie samo-
statne zárobkovej ãinnosti bol poskyt-
nut˘ na vytvorenie 10 miest, a to v roku
2004 – 1 miesto, 2005 – 5 miest, 2006 
– 4 miesta. Dohodnut˘ príspevok za
celé obdobie bol 1 548 013 Sk.

Príspevkom na úhradu prevádzkov˘ch
nákladov chránenej dielne alebo chráne-
ného pracoviska bolo podporen˘ch 65 PM
v celkovej v˘‰ke 2 066 343 Sk.

NP III – VZDELÁVANIE 
NEZAMESTNANÝCH 
PRE TRH PRÁCE
Vzdelávanie nezamestnan˘ch sa roz-
behlo v roku 2004 s men‰ím poãtom
UoZ, ão bolo spôsobené neskor‰ím
zaãatím projektu. V roku 2004 bolo
zaraden˘ch na vzdelávanie celkom 292
UoZ, z toho: 135 Ïien, 71 dlhodobo
nezamestnan˘ch, 21 UoZ nad 50 rokov
a 30 absolventov. Celkov˘ dohodnut˘
príspevok bol 2 185 219 Sk. Realizova-
né boli kurzy: Poãítaãové zruãnosti,

kuchár, ãa‰ník, podnikateºské mini-
mum, základn˘ kurz zvárania, úãtov-
níctvo, vodiã vysokozdviÏného vozíka,
práca s reg. pokladÀou a opatrovateºská
starostlivosÈ. Najvy‰‰ia úspe‰nosÈ bola
v kurze ãa‰ník – 100 %. Viac ako 50 %
úspe‰nosÈ bola zaznamenaná v kur-
zoch: základné poãítaãové zruãnosti
a zakladám svoj podnik. 

Rok 2005 zaznamenal takmer 100 %
nárast UoZ, ktorí sa zúãastnili vzde-
lávania pre trh práce. Zrealizovalo sa
28 kurzov, priãom veºk˘ nárast zazna-
menali kurzy pilãík a SBS. Tento
nárast bol spôsoben˘ veternou kalami-
tou vo Vysok˘ch Tatrách, kde obe tieto
profesie boli veºmi Ïiadané. Na kur-
zoch sa celkovo zúãastnilo 578 UoZ.
Najvy‰‰ia úspe‰nosÈ bola v kurze 
– Zakladám vlastnú firmu – 80 %,
úãtovníctvo a PC – viac ako 70 %,
vodiã vysokozdviÏn˘ch vozíkov, opat-
rovateºstvo, základn˘ kurz zvárania 
– viac ako 50 %. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodi-
ny v KeÏmarku sa snaÏí pri realizácii
rekvalifikaãn˘ch kurzov o maximálnu
flexibilitu, aby ‰anca absolventov t˘ch-
to kurzov sa zamestnaÈ bola maximálna
podºa potrieb trhu. K realizácii sa pri-
stupovalo vÏdy po anal˘ze pracovn˘ch
moÏností v okrese a okolí, aby na‰i
klienti mali ão najväã‰iu reálnu ‰ancu
sa zamestnaÈ. Te‰í nás kaÏd˘ úspech
v tejto oblasti a vÏdy pote‰í pohºad na
ãloveka, ktor˘ si na‰iel prácu. Úspe‰-
nosÈ kurzov za posledné 2 roky je uve-
dená v nasledujúcej tabuºke. 

Ing. JÁN EŠTVANIK,
vedúci oddelenia metodiky APTP a PR

ÚPSVR Kežmarok

PREHĽAD VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE TRH PRÁCE UOZ
Obdobie Počet kurzov Počet UoZ Umiestnení %

začali ukončili začali ukončili úspešnosť
Rok 2004 17 20 292 320 78 24,38
Rok 2005 27 31 578 619 226 36,51
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Okres Kežmarok v rámci Slovenskej republiky patrí medzi špeci-
fické okresy z hľadiska sociálnej situácie obyvateľov. V okrese je
41 obcí, z toho 3 mestá s celkovým počtom obyvateľov takmer 65-
tisíc. Okres Kežmarok dlhodobo patrí medzi okresy s vysokou mie-
rou nezamestnanosti, čo výrazne ovplyvňuje aj situáciu na úseku
sociálnych vecí a rodiny. Ako jeden z ukazovateľov s vysokou vypo-
vedacou hodnotou je možné uviesť podiel počtu obyvateľov, resp.
spoločne posudzovaných osôb pri dávke v hmotnej núdzi a prís-
pevkoch z celkového počtu obyvateľov, ktorý sa dlhodobo udržuje
na úrovni 19 %. Tento stav ovplyvňuje do značnej miery situáciu
v celom rozsahu agendy sociálnych vecí a rodiny. Odbor sociál-
nych vecí a rodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kež-
marku v súlade s platnými právnymi predpismi v mnohých prípa-
doch neľahkú situáciu občanom zmierňuje.

DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI
A PRÍSPEVKY K DÁVKE
Celkov˘ poãet poberateºov dávok
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
v roku 2006 zaznamenal mierny nárast.
V súãasnej dobe evidujeme vy‰e 3 700
poberateºov s mesaãn˘m vyplácaním
pribliÏne vo v˘‰ke viacej ako 17 milió-
nov korún. DôleÏitou súãasÈou tejto
finanãnej ãiastky je suma vyplatená na
aktivaãn˘ príspevok, ktor˘ sa vypláca
obãanom v hmotnej núdzi vo v˘‰ke 
1 700 Sk mesaãne a jeho cieºom je pod-
pora udrÏiavania pracovn˘ch návykov
uchádzaãov o zamestnanie s dôrazom
na dlhodobo nezamestnan˘ch a neza-

mestnan˘ch v hmotnej núdzi ako 
prostriedok zvy‰ovania ich zamestna-
teºnosti. 

V roku 2006 úrad uzavrel dohody
na vykonávanie aktivaãn˘ch prác s 39
obcami a 40 ìal‰ími subjektmi. Dôsled-
kom toho je v˘voj poãtu aktivaãn˘ch
príspevkov aÏ za hranicou 4 400 vyplá-
can˘ch príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi, ãím sa okres KeÏmarok v rámci
Slovenska zaraìuje medzi okresy s naj-
vy‰‰ím poãtom tohto príspevku. 

Úrad sa snaÏí eliminovaÈ poãet
ochrann˘ch príspevkov, ktoré patria
obãanovi v hmotnej núdzi aj v prípade
nepriaznivého zdravotného stavu, za
ktor˘ sa povaÏuje choroba, porucha
zdravia uznaná príslu‰n˘m o‰etrujúcim

lekárom trvajúca nepretrÏite viac ako
30 dní. V súãasnej dobe úrad vypláca
viacej ako 450 ochrann˘ch príspevkov.

DOTÁCIE NA STRAVU, 
NA ŠKOLSKÉ POTREBY 
A MOTIVAČNÝ PRÍSPEVOK
Dotácie sa poskytujú podºa V˘nosu
Ministerstva sociálnych vecí a rodiny
SR a v podmienkach pôsobnosti úradu
je moÏné hodnotiÈ ich veºmi pozitívne.
Ide o ‰tátom motivaãnú formu, ktorá sa
snaÏí pomôcÈ rodinám s nezaopatren˘-
mi deÈmi v hmotnej núdzi, v pred‰kol-
sk˘ch zariadeniach a pri plnení povin-
nej ‰kolskej dochádzky detí, ktoré sa
snaÏia dosahovaÈ ão najlep‰ie v˘sledky.
Zladenou ãinnosÈou úradu, obcí aj ‰kol-
sk˘ch zariadení sa dosiahol stav, ktor˘
v absolútnom aj finanãnom vyjadrení
udáva aktuálny prehºad.

í a chránených pracovísk
Nasledujúca tabuºka prehºadne

ukazuje, koºko tak˘chto pracovísk
bolo vytvoren˘ch za obdobie rokov
2005 a prv˘ polrok 2006, ako aj v˘‰ku

prevádzkov˘ch nákladov, ktor˘mi
boli podporené chránené dielne ãi
chránené pracoviská. 

Jedn˘m z takto podporen˘ch pra-
covísk je aj cukráreÀ SLADK¯ SEN,
umiestnená v centre historickej ãasti
mesta KeÏmarok. Je vyhºadávaná nie-
len domácimi na oddych, osvieÏenie,
ale poãas turistickej sezóny aj v‰etk˘-
mi náv‰tevníkmi mesta. MoÏnosÈ pra-
covaÈ na tomto pracovisku uvítali aj
UOZ so zdravotn˘m postihnutím.
Práve z ich rúk vychádzajú chutné
zákusky, ktoré sú aj pastvou pre oãi.

Ing. JÁN EŠTVANIK,
vedúci oddelenia metodiky APTP a PR

ÚPSVR Kežmarok

CHRÁNENÉ DIELNE, CHRÁNENÉ PRACOVISKÁ
Roky Počet vzniknutých Počet miest Dohodnutý príspevok 

CHD – CHP na zriadenie CHD – CHP
2005 8 9 1.581 424,– Sk
2006 5 5 1.031 065,– Sk

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY – PODPORA CHD – CHP
Roky Počet Počet pracovných Výška prevádzkových 

CHD – CHP miest nákladov v Sk
2004 19 37 1 074 856,00 
2005 10 22 748 946,70
2006 4 6 270 557,00 

PREHĽAD POSKYTOVANÝCH DOTÁCIÍ – ÚPSVR KEŽMAROK
Dotácie Počet detí Vyplatená suma v Sk

II.06 VI.06 II.06 VI.06
Strava 3 323 4 607 1 905 960 2 533 784
Motivačný príspevok 993 1 108 347 400 396 800
Školské pomôcky 3 305 0 1 652 500 0

Pomôcť občanovi

Informačné stredisko v budove úradu
slúži potrebám občanov.

Bezbariérový prístup občanov 
do budovy úradu

�dokončenie na str. 10
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Účinnosť Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kura-
tele 305/2005 Z. z. priniesol nové postupy práce na oddelení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Aplikáciu nové-
ho zákona o rodine a o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kurately do praxe systematicky bez väčších ťažkostí úrad zvládol
a je určite prínosom pre našu prácu. 

Najviac zmien v zmysle Zákona ã. 305/2005
nastalo u detí s nariadenou ústavnou sta-
rostlivosÈou a ich umiestÀovaní do náhrad-
nej rodinnej starostlivosti. V porovnaní
s predo‰lou právnou normou u dieÈaÈa
s nariadenou ústavnou starostlivosÈou,
ktoré je vhodné do náhradnej starostlivosti
formou osvojenia, musí byÈ súdom rozhod-
nuté o splnení podmienok osvojiteºnosti,
s ãím súvisí 48 podan˘ch podnetov. Úrad
eviduje v súãasnosti 93 detí s nariadenou
ústavnou starostlivosÈou. V tomto roku sa
zru‰ila v 14 prípadoch ústavná starostlivosÈ,
ão prezentuje v˘sledok práce oddelenia. 

Pozitívne hodnotíme fakt, Ïe novou
právnou normou sa súãasÈou oddelenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately stal referát poradensko-psycho-
logick˘ch sluÏieb, ktor˘ je veºmi nápo-
mocn˘ celkovej klientele ná‰ho oddele-
nia. SluÏby vyuÏívajú klienti v rozvodo-
v˘ch konaniach, deti s poruchami správa-
nia, deti umiestené v náhradnej starostli-
vosti, ktoré vyÏadujú odbornú pomoc,
plnoletí obãania, ktorí sa vrátia z v˘konu
väzby, resp. v˘konu trestu odÀatia slobo-
dy. Psychológ referátu poradensko-psy-
chologick˘ch sluÏieb sa zúãastÀuje aj na
interakciách Ïiadateºov o náhradnú ro-
dinnú starostlivosÈ detí a tieÏ pri medzi-
‰tátnych osvojeniach. Vysoko pozitívne je
moÏné hodnotiÈ skutoãnosÈ, Ïe Ïiadatelia
o niektorú z foriem náhradnej rodinnej
starostlivosti si ako subjekt na prípravu
na náhradnú rodinnú starostlivosÈ vybe-
rajú práve spomínan˘ referát. 

SPOLUPRÁCA 
S DETSKÝMI DOMOVMI 
ÚãinnosÈou nov˘ch právnych noriem sa
zintenzívnila spolupráca so zainteresova-
n˘mi subjektmi, hlavne detsk˘mi domov-
mi a samosprávou. V rámci tejto spoluprá-
ce zodpovední pracovníci úradu v minu-
lom roku a poãas tohto roka osobne nav-
‰tívili v‰etky detské domovy a domovy
sociálnych sluÏieb, v ktor˘ch sú umieste-
né deti z ná‰ho okresu. Aj to nám pomoh-
lo kvalitnej‰ie vypracovaÈ plány sociálnej
práce s rodinami s deÈmi umiesten˘mi
v ústavnej starostlivosti. Je to nóvum a rea-
lizuje sa v rámci celej agendy oddelenia. 

ÚãinnosÈou zákona sa zmenil postup
v realizácii náhradnej rodinnej starostlivos-

ti. Väã‰ie kompetencie v zmysle nového
zákona sú v rozhodovaní o ìal‰om v˘voji
detí s nariadenou ústavnou starostlivosÈou.
Cieºom je nájsÈ vhodnú formu náhradnej
rodinnej starostlivosti, prípadne návrat detí
do biologickej rodiny. Úrad od úãinnosti
zákona v spolupráci s urãen˘m úradom zre-
alizoval 2 medzi‰tátne osvojenia a v konaní
sú ìal‰ie prípady. 

V rámci sanácie rodinného prostredia je
moÏné kladne hodnotiÈ poskytnutie finanã-
n˘ch prostriedkov zo samosprávy na reali-
záciu náv‰tev rodiãov, ktor˘ch maloleté
deti sú umiestnené v ústavnej starostlivos-

ti, s cieºom upevÀovania vzájomn˘ch vzÈa-
hov detí a biologickej rodiny. V praxi je to
v‰ak veºmi zloÏité. 

V‰etky zmeny v zákone zintenzívnili
prácu s rodinou a veºk˘ dôraz sa kladie na
sanáciu rodinného prostredia a moÏn˘
návrat detí do prirodzeného rodinného
prostredia. V rámci zákona o sociálnopráv-
nej ochrane a sociálnej kuratele sa od 1. 9.
2005 vypláca obãanom, ktorí sa vrátili
z väzby, resp. z v˘konu trestu odÀatia slobo-
dy, resocializaãn  ̆ príspevok. Od úãinnosti
zákona bolo vyplaten˘ch celkovo 31 resocia-
lizaãn˘ch príspevkov v celkovej v˘‰ke 43 778
Sk. V rámci kurately plnolet̆ ch sa v porov-
naní s predchádzajúcim obdobím zrealizova-
lo viac náv‰tev v zariadení na v˘kon trestu
odÀatia slobody a v˘kon väzby za úãelom
spolupráce s odsúden˘mi a ich opätovn˘m
zaradením sa do spoloãnosti. 

PRÁCA V NAJCITLIVEJŠEJ
OBLASTI KRAJÍN
V roku 2005 bolo evidovan˘ch na na‰om
oddelení SPO detí a sociálnej kurately
celkovo 2 153 rodín. 4 356 malolet˘m
deÈom bola poskytovaná sociálnoprávna
ochrana, náhradná rodinná starostlivosÈ
a sociálna kuratela. V sledovanom roku
2005 pribudlo do evidencie celkovo 385
nov˘ch rodín a 468 malolet˘ch detí. 

Od zaãiatku roka 2006 evidujeme
nárast o 172 nov˘ch rodín, ktor˘m bolo
poskytnutá pomoc sociálnoprávnej ochra-
ny detí a sociálnej kurately. Na sociálnej

kuratele bol nárast nov˘ch prípadov od
zaãiatku roku v poãte 108. 

V rámci sociálnej prevencie mladist-
v˘ch a malolet˘ch sa pracovníãky odde-
lenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately zúãastÀujú projektu
v spolupráci s Mestskou políciou KeÏ-
marok a ‰tátnou políciou nárazov˘mi
akciami zameran˘mi na zá‰koláctvo
a uÏívania alkoholick˘ch nápojov u mla-
distv˘ch a malolet˘ch. 

V júli tohto roku sa organizoval
v˘chovno-rekreaãn˘ pobyt pre deti
s poruchami správania. Zúãastnilo sa ho
15 detí evidovan˘ch na sociálnej kurate-
le za odbornej asistencie sociálnych pra-
covníkov oddelenia a psychologiãky.
Tábor bol zameran˘ na sociálnu preven-
ciu mladistv˘ch a malolet˘ch.

Práca na tomto oddelení sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately
je veºmi zloÏitá, lebo sa pracuje v najcitli-
vej‰ej oblasti rodín s deÈmi v na‰om okre-
se, kde sociálna situácia je veºmi ÈaÏká.
Vychádzajúc z tohto stavu sa stanovili pri-
ority práce oddelenia na rok 2006 so sna-
hou zmierÀovaÈ tento nepriazniv˘ stav. 

OSOBITNÝ PRÍJEMCA
Jedn˘m z nástrojov na rie‰enie problé-
mu zanedbávania povinnej ‰kolskej
dochádzky je uplatÀovanie in‰titútu
osobitného príjemcu na prídavku na
dieÈa. Toto sa realizuje na oddelení ‰tát-
nych sociálnych dávok. Pri súãinnosti
obcí, ‰kôl aj oddelenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately je vi-
dieÈ efektivitu tohto in‰titútu, hoci je
zjavné mierne narastanie poãtu detí, na
ktor˘ch sa uplatÀuje poukazovanie prí-
davku na dieÈa nie oprávnenej osobe,
zvyãajne rodiãovi, ale obci, v ktorej má
dieÈa trval˘ pobyt. Cieºom je zlep‰ova-
nie dochádzky do ‰koly a pomoc rodi-
ãom, ktorí to z nejakého dôvodu nezvlá-
dajú. Zjavn˘ nárast je evidentn˘ v záve-
re ‰kolského roka u detí konãiacich
povinnú ‰kolskú dochádzku. Osvedãuje
sa veºmi úzka spolupráca oddelení ‰tát-

nych sociálnych dávok a sociálnopráv-
nej ochrany detí a sociálnej kurately.

PriloÏená tabuºka prezentuje stav
vyplácania osobitn˘ch príjemcov v roku
2005 a v prvom polroku 2006, ako aj
objem finanãn˘ch prostriedkov vynalo-
Ïen˘ch ‰tátom na tento úãel. 

Mgr. VIERA NOVAJOVSKÁ, 
vedúca oddelenia sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately
Mgr. JANKA BARTOŠOVÁ, 

vedúca oddelenia štátnych 
sociálnych dávok ÚPSVR Kežmarok

V práci s rodinami 
a deťmi po novom

Priemerný počet detí, na ktoré sa vyplácal Celkom vynaložené 
osobitný príjemca na prídavku na dieťa: finančné prostriedky:
Rok 2005 207 1 358 640 Sk
1. polrok 2006 213 690 660 Sk
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Aktívna pomoc 
nezamestnaným občanom 
pri dosahovaní vyššej kvality života
Potreba pomoci nezamestnaným občanom ako špecifickej skupine problémových občanov, založená
len na dobre mienených radách, je nedostačujúca. Potrebný je nielen ekonomický, ale aj intenzívny
sociálny a psychologický záujem o riešenie problémov tejto skupiny obyvateľstva. Pri hodnotení dopa-
dov nezamestnanosti na človeka a jeho psychiku si stále viac a viac uvedomujeme, že zamestnanie,
práca má pre človeka mnoho významov. Je síce hlavným prostriedkom zabezpečenia živobytia pre jed-
notlivca a pre jeho rodinu, ale je aj prostriedkom jeho sebarealizácie, priestorom pre nadväzovanie
sociálnych kontaktov, formou komunikácie so sociálnym prostredím. Je spôsobom vyjadrenia identity
človeka a spolupatričnosti k danej spoločnosti. Kvalifikovaná pomoc v takýchto situáciách predpokla-
dá poznanie procesov, ktoré sa odohrávajú v jednotlivcovi, čo je ochotný prijať, s čím nesúhlasí, ako
vníma svoju situáciu v nezamestnanosti a aké možné formy a metódy pomoci akceptuje. 

SITUÁCIA 
V KEŽMARSKOM OKRESE 
KeÏmarsk˘ okres s disponibilnou mie-
rou nezamestnanosti 22,34 % (jún
2006), ão predstavuje 6 542 UoZ, patrí
v SR dlhodobo medzi desaÈ okresov
s najvy‰‰ou mierou nezamestnanosti.
Oproti rovnakému obdobiu roka 2005
je to pokles o 1,30 %, to znamená, Ïe
disponibiln˘ch UoZ je v evidencii UoZ
o 627 menej. 

K mierne sa zlep‰ujúcej situácii
v na‰om okrese prispieva stratégia pod-
pory aktívnej politiky trhu práce apli-
káciou programov, projektov, opatrení
a aktivít, ktoré uºahãujú integráciu
a reintegráciu UoZ a UoZ zo znev˘hod-
nen˘ch skupín na trh práce. Pri posky-
tovaní pomoci nástrojov aktívnej politi-
ky sa zohºadÀujú regionálne disparity
v miere nezamestnanosti na Slovensku.
PROJEKTY A ÚRAD PRÁCE
Úrad PSVR v KeÏmarku je realizátorom
v‰etk˘ch doteraz schválen˘ch národ-
n˘ch projektov, ktor˘ch cieºom je
modernizácia a zv˘‰enie rozsahu kvali-
ty sluÏieb zamestnanosti a rozvoj akti-
vaãn˘ch programov UoZ, uºahãenie
vstupu a návratu UoZ na trh práce,
s osobitn˘m dôrazom na znev˘hodne-
n˘ch uchádzaãov prostredníctvom
podpory tvorby pracovn˘ch miest
a samostatnej zárobkovej ãinnosti,
vzdelávania a prípravy UoZ s cieºom
zlep‰iÈ ich moÏnosti na trhu práce, ale
aj podpora rozvoja nástrojov a foriem
informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb
ãi zefektívnenie a zvy‰ovanie rozsahu
odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb. 

Nezamestnan˘ ãlovek, ktor˘ sa von-
kaj‰ím zásahom (v˘poveì, krach
zamestnávateºského subjektu) stáva ãle-
nom veºkej skupiny ºudí bez práce,
hºadá rie‰enia. Internalizácia tohto pro-
blému a následného správania jednot-
livca je ovplyvnená úrovÀou jeho kvali-
fikácie (vzdelanie a v˘cviková kvalifi-
kácia), ktorá koreluje s celou ‰kálou

sociálnych faktorov, regionálnou prí-
slu‰nosÈou v stave, kedy sú pracovné
príleÏitosti len ojedinelé, alebo uÏ
vyãerpané a náchylnosÈ na nezamestna-
nosÈ je obrovská. Pre internalizaãn˘
proces mlad˘ch ºudí je dôleÏit˘ e‰te
faktor nedostatku skúseností, a to tak
z pracovného procesu, ako aj Ïivotn˘ch
udalostí. 

Pomoc mlad˘m ºuìom, ktorí sú jed-
nou zo skupín znev˘hodnen˘ch uchá-
dzaãov o zamestnanie, je v popredí spo-
loãenského záujmu.

POMOC PRE TEBA
ÚPSVR v KeÏmarku realizuje od sep-
tembra 2005 projekt pod názvom
„POMOC PRE TEBA“. V projekte je
zaraden˘ch 50 UoZ so stupÀom vzdela-
nia 00 – 01 (neukonãené a ukonãené
základné vzdelanie), vo veku do 20
rokov. Cieºom projektu a nasledujúcich

aktivít v Àom je v mlad˘ch ºuìoch pre-
budiÈ záujem o ìal‰ie vzdelávanie,
zlep‰iÈ ich sociálno-komunikaãné zruã-
nosti, zv˘‰iÈ záujem o prácu s poãítaão-
vou technikou, internetom a nauãiÈ ich
pouÏívaÈ elektronické médiá pri hºada-
ní si zamestnania.

MLADÍ DO 25 ROKOV
Mladí UoZ vo veku do 25 rokov sa
vzdelávajú v programe „CeloÏivotné
vzdelávanie – kontinuita systému ‰kol-
ského vzdelávania a ‰anca presadiÈ sa
v kaÏdom veku“, ktor˘ realizuje Aka-
démia vzdelávania v spolupráci
s ÚPSVR v KeÏmarku.

Snáì jedn˘m z najznámej‰ích pro-
jektov, ktor˘ch cieºom je podpora vstu-
pu absolventov ‰kôl a mlad˘ch ºudí vo
veku do 25 rokov veku do zamestnania
s dôrazom na získanie pracovn˘ch skú-
seností a odborn˘ch zruãností v reál-
nom pracovnom prostredí, je Národn˘
projekt IX – Absolventská prax.
V tomto projekte nejde iba prevenciu
pred dlhodobou nezamestnanosÈou
mlad˘ch ºudí, ale aj o ich prípravu na
stále zamestnanie a podporu pri pre-
chode zo ‰koly do zamestnania, resp.
pri zmene zamestnania. 

K ‰pecifickej charakteristike vzdela-
nostnej ‰truktúry nezamestnan˘ch
okresu KeÏmarok patrí relatívne vysoké
zastúpenie osôb s neukonãen˘m
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Poznatky úradu priamo zo ‰kolsk˘ch
zariadení, z kontaktov s rodiãmi, ale i z
terénnej sociálnej práce, sú:� zlep‰enie dochádzky do ‰koly,� podávanie teplej a suchej stravy

zlep‰ilo stravovací reÏim u detí,� lep‰ia motivácia pri dosahovaní ‰tu-
dijn˘ch v˘sledkov u niektor˘ch detí,� odstraÀovanie sociálnych rozdielov
medzi deÈmi,� lep‰ia vybavenosÈ ‰kolsk˘mi
pomôckami.
V˘razn˘ efekt je vidieÈ u ‰kolsk˘ch

zariadení, kde sú dotácie poskytované
pre v‰etk˘ch Ïiakov.

OSOBITNÝ PRÍJEMCA
ZabezpeãiÈ úãelné vyuÏívanie finanã-
n˘ch prostriedkov poskytovan˘ch na
dávku v hmotnej núdzi a príspevky
k dávke v prospech obãana bolo a je
moÏné aplikáciou § 28 Zákona o pomo-
ci v hmotnej núdzi in‰titútom osobitné-
ho príjemcu. Osobitn˘m príjemcom je
obec, v osobitn˘ch prípadoch iná práv-
nická alebo fyzická osoba urãená úra-
dom. Úrad urãí osobitného príjemcu, ak
sa doteraj‰ou v˘platou dávky a príspev-
kov nedosiahol alebo nedosiahne úãel,
na ktor˘ sú dávka a príspevky urãené.
Úrad urãí osobitného príjemcu po jeho
predchádzajúcom súhlase. Uvoºnenie
osobitného príjemcu sa uskutoãní, ak
pominuli jeho dôvody na urãenie. 

Poznatky úradu z v˘konu osobitné-
ho príjemcu sú jednoznaãne pozitívne:� úãinnej‰ie sa vyuÏívajú finanãné

prostriedky,� zlep‰enie Ïivotosprávy a ìal‰ích
Ïivotn˘ch potrieb,� pravidelná úhrada nákladov spoje-
n˘ch s b˘vaním.

ëal‰ím poznatkom úradu je, Ïe obec
ako osobitn˘ príjemca by mala túto ãin-
nosÈ vykonávaÈ vo väã‰om rozsahu ako
doposiaº, predpokladá to v‰ak väã‰iu
odvahu a ochotu starostu a pracovní-
kov obcí. 

KOMPENZÁCIA SOCIÁLNYCH
DÔSLEDKOV ŤAŽKO ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH OBČANOV
Úrad eviduje vo svojej databáze spolu
vy‰e 3 600 ÈaÏko zdravotne postihnu-
t˘ch obãanov. Zdravotné postihnutia sa
kompenzujú najmä peÀaÏn˘mi prís-
pevkami. V˘voj Ïiadostí o tieto príspev-
ky v roku 2006 sa v porovnaní s rovna-
k˘m obdobím v predo‰l˘ch rokoch sta-
bilizoval. Úrad sa snaÏí, aby jednotlivé
formy kompenzácií zmierÀovali
dôsledky ËZP obãanov, alebo ich soci-
álne dôsledky. 

Úrad pre styk so zdravotne postihnu-
t˘mi obãanmi vytvoril bezbariérov˘ prí-
stup do budovy úradu a v celom objekte.
DodrÏuje zákonom stanovené lehoty na
vybavenie ich Ïiadosti, spolupracuje so
subjektmi, ktoré svoju ãinnosÈ orientujú
smerom k t˘mto obãanom.

Pracovníci úradu si osobitne uvedo-
mujú citlivosÈ prístupu k obãanom so
zdravotn˘m postihnutím a vo svojej
kaÏdodennej práci sa snaÏia, aby sa ich
Ïivot kvalitatívne zmenil.

ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY
Úrad zabezpeãuje túto ãinnosÈ pre
zhruba 13 000 klientov vyplácaním
viacer˘ch druhov ‰tátnych príspevkov
v celkovom mesaãnom objeme pouÏi-
t˘ch finanãn˘ch prostriedkov vy‰e 23
miliónov korún. Úrad na základe skú-
senosti zabezpeãil, aby kaÏd˘ pracov-
ník príslu‰ného oddelenia vykonával
agendu v‰etk˘ch druhov príspevkov
podºa územnej pôsobnosti, ão prinieslo
skvalitnenie a sprehºadnenie práce
s klientom. ·pecifickou agendou sú
európske rodinné dávky, ktoré sa vyko-
návajú aj v súlade s nadnárodnou legis-
latívou. Cieºom úradu pri vybavovaní

tejto agendy je, aby sa skracovala leho-
ta na vybavenie Ïiadostí, resp. aby sa
zníÏil poãet neoprávneného vypláca-
nia ‰tátnych dávok.

SPOLUPRÁCA 
S INÝMI SUBJEKTMI
âinnosÈ úradu, resp. odboru sociálnych
vecí a rodiny, si nie je moÏné predstaviÈ
bez spolupráce najmä s orgánmi miest-
nej samosprávy, ‰kolsk˘mi a zdravot-
níckymi zariadeniami, orgánmi polície,
súdmi, zariadeniami sociálnych slu-
Ïieb, zamestnávateºmi, sociálnou pois-
ÈovÀou, cirkvou, obãianskymi zdruÏe-
niami a ìal‰ími subjektmi. V˘sledkom
dobrej spolupráce je spokojn˘ obãan.

Ing. JOZEF HARABIN,
riaditeľ odboru soc. vecí a rodiny

ÚPSVR Kežmarok
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� dokončenie zo str. 7

� dokončenie zo str. 9

základn˘m vzdelaním. S cieºom umoÏ-
niÈ niektor˘m nezamestnan˘m získaÈ
vzdelanie poskytované základnou ‰ko-
lou realizoval v období január – jún
2006 ÚPSVR v KeÏmarku projekt
„Dokonãenie základnej ‰koly“. Do pro-
jektu boli zapojení uchádzaãi o zamest-
nanie vo veku od 16 do 25 rokov v ob-

ciach Rakúsy (11 UoZ) a Huncovce (10
UoZ). Cieºom projektu bolo dokonãenie
základného vzdelania, moÏnosÈ prístu-
pu k stredo‰kolskému vzdelaniu, zv˘-
‰enie moÏnosti uplatnenia sa na trhu
práce a získanie základn˘ch sociálnych
zruãností. 

Úãinn˘ systém sluÏieb zamestna-
nosti je dôleÏit˘m nástrojom politiky
trhu práce a zaujíma podstatnú úlohu

v procese adaptácie ºudí na stále sa
meniace podmienky na trhu práce. 
Dúfam a pevne verím, Ïe na‰ím spo-

loãn˘m záujmom i cieºom je poskytnúÈ
ão najúãinnej‰iu pomoc v‰etk˘m, ktorí
ju potrebujú.

PhDr. IGOR KREDÁTUS,
riaditeľ odboru služieb zamestnanosti 

ÚPSVR v Kežmarku
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PODPORA V LEGISLATÍVE
V rámci zvy‰ovania zamestnateºnosti
uchádzaãov o zamestnanie boli
v roku 2005 vyuÏívané nasledovné
nástroje aktívnej politiky trhu práce:� § 46 –vzdelávanie a príprava pre

trh práce uchádzaãa o zamestna-
nie a záujemcu o zamestnanie,� § 51 – príspevok na vykonávanie
absolventskej praxe,� § 52 – príspevok na aktivaãnú
ãinnosÈ,� § 53 – príspevok na sÈahovanie za
prácou,� § 54 – projekty realizované úradmi
PSVR zamerané na inovatívne for-
my uplatnenia UoZ na trhu práce. 
V rámci podpory vytvárania

nov˘ch pracovn˘ch miest boli v roku
2005 vyuÏívané nasledovné nástroje
aktívnej politiky trhu práce:� § 49 – príspevok na samostatnú

zárobkovú ãinnosÈ,� § 50 – príspevok na zamestnáva-
nie znev˘hodneného uchádzaãa
o zamestnanie,

� § 56 – príspevok na zriadenie
chránenej dielne a chráneného
pracoviska a na ich zachovanie,� § 57 – príspevok obãanovi so
zdravotn˘m postihnutím na pre-
vádzkovanie alebo vykonávanie
samostatnej zárobkovej ãinnosti,� § 59 – príspevok na ãinnosÈ pra-
covného asistenta.
V roku 2005 bol zaznamenan˘

v˘razn˘ nárast vytvárania pracov-
n˘ch miest v porovnaní s minul˘m
rokom. Podporované pracovné mies-
ta boli vytvárané predov‰etk˘m
v odvetviach sluÏieb, v˘roby
a obchodu. Prostredníctvom t˘chto
nástrojov APTP bolo v sledovanom
období podporené vytvorenie 13 686
pracovn˘ch miest, naproti tomu
v roku 2004 len 7 659 pracovn˘ch
miest. 

CELKOVÉ HODNOTENIE
V globálnom hodnotení podºa nasle-
dujúceho prehºadu sú uvedené jed-
notlivé nástroje aktívnej politiky trhu �

práce a ich dva základné ukazovate-
le, a to dohodnutá suma a poãet
vytvoren˘ch pracovn˘ch miest, resp.
zaraden˘ch uchádzaãov o zamestna-
nie do jednotliv˘ch aktivít v porov-
naní rokov 2004 a 2005. UÏ z nasle-
dujúceho prehºadu je viditeºné, Ïe
skoro vo v‰etk˘ch nástrojoch APTP
v roku 2005 bol zaznamenan˘ nárast
poãtu vytvoren˘ch obsaden˘ch
miest, resp. zaraden˘ch osôb, resp.
poãet podporen˘ch pracovn˘ch
miest a s t˘m súvisiaci aj nárast
dohodnutej sumy na jednotlivé
nástroje APTP.

Na nástroje APTP bolo v roku
2005 umiestnen˘ch 239 921 uchá-
dzaãov o zamestnanie, z toho bolo
115 186 Ïien, ão predstavuje viac ako
48,01 %.

Z celkového poãtu umiestnen˘ch
UoZ bolo aÏ 188 075 znev˘hodne-
n˘ch uchádzaãov o zamestnanie, ão
je v percentuálnom vyjadrení viac
ako 78,39 %. 

Najv˘raznej‰í podiel na skupine
znev˘hodnen˘ch UoZ tvorili dlho-
dobo nezamestnaní obãania. Spolu
bolo na nástroje APTP umiestnen˘ch 
149 491 DNO, ão predstavuje 79,48 %
z celkového poãtu znev˘hodnen˘ch
a viac ako 62 % z celkového poãtu
umiestnen˘ch na nástroje APTP.
Tento stav je predov‰etk˘m ovplyv-
nen˘ podmienkami zaraìovania UoZ
na jednotlivé nástroje APTP v zmysle
zákona o sluÏbách zamestnanosti
a súãasne aj ‰truktúrou uchádzaãov
o zamestnanie evidovan˘ch úradmi
PSVR. 

Nástroje a trendy 
aktívnej politiky trhu práce

Aktívna politika trhu práce realizovaná prostredníctvom Ústredia
a úradov práce, sociálnych vecí rodiny v porovnaní rokov 2005
a 2004 mala odlišný vývoj. Aktivity, ktoré boli zabezpečované
Ústredím a úradmi PSVR, kontinuálne prebiehali z roku 2004 do
roku 2005, čo dokazujú aj dosiahnuté výsledky v rámci imple-
mentovania Národných projektov a aj nástrojov aktívnej politiky,
ktoré neboli financované prostredníctvom Národných projektov,
najmä z Európskeho sociálneho fondu. 

Východiskovým trendom v roku 2005 v rámci aktívnej politiky
trhu práce bolo predovšetkým zvyšovanie zamestnateľnosti
uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vzdelávania a prí-
pravy pre trh práce, odborných poradenských služieb, absolvent-
skej praxe, aktivačnou činnosťou a sťahovaním za prácou. Súčas-
ne súbor nástrojov APTP obsahuje aj opatrenia, ktoré podporujú
zvyšovanie zamestnanosti.

REALIZÁCIA NÁSTROJOV APTP V ROKOCH 2004 A 2005
NÁSTROJ APTP ROK 2004 ROK 2005

POČET VYTVORENÝCH - OBSADENÝCH PM, DOHODNUTÁ SUMA POČET VYTVORENÝCH - OBSADENÝCH PM, DOHODNUTÁ SUMA 
RESP. POČET ZARADENÝ OSÔB, FINANČNÝCH RESP. POČET ZARADENÝ OSÔB, FINANČNÝCH 
RESP. POČET PODPORENÝCH PM PROSTRIEDKOV V SK RESP. POČET PODPORENÝCH PM PROSTRIEDKOV V SK

§ 46 27 208 211 667 038 35 689 263 709 643
§ 47 0 0 64 496 771
§ 49 5 618 320 083 467 9 908 601 105 969
§ 50 1 778 109 541 958 3 087 228 953 539
§ 51 14 462 199 879 537 24 838 334 310 338
§ 52 219 876 985 964 553 137 446 828 673 574
§ 53 51 458 589 77 707 997
§ 56 138 13 929 496 362 54 798 287
§ 57 108 10 748 968 271 42 195 092
§ 59 18 2 089 198 58 9 076 415
§ 60 0 0 2 731 109 060 695
§ 110 zákon 387/96 Z.z. 4 098 126 834 107 1 891 5 478 046
Spolu 273 355 1 981 196 911 216 422 2 478 566 366

SPZ_08_06  24.8.2006  10:17  Stránka 11



ANALÝZA

12 SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 8/2006

ëal‰ou v˘znamnou skupinou
v rámci znev˘hodnen˘ch uchádzaãov
o zamestnanie umiestnen˘ch na
nástroje boli obãania star‰í ako 50
rokov veku, ktor˘ch sa v roku 2005
umiestnilo 35 571, ão predstavovalo
18,91 % z celkového poãtu znev˘hod-
nen˘ch UoZ.

Nemenej v˘znamnou skupinou sú
absolventi ‰kôl, ktorí boli zaraìovaní
predov‰etk˘m prostredníctvom absol-
ventskej praxe. Celkov˘ poãet absol-
ventov ‰kôl zaraden˘ch na sledované
nástroje APTP bol 28 036, ão bolo
v percentuálnom vyjadrení viac ako
14 % z celkového poãtu znev˘hodne-
n˘ch UoZ. 

Za aktívne opatrenia na trhu
práce sa povaÏujú aj projekty a pro-
gramy podºa § 54 financované alebo
spolufinancované zo ‰tátneho roz-
poãtu alebo z in˘ch zdrojov:
1. Projekty na overenie nov˘ch

aktívnych opatrení na trhu práce
§ 54 ods. 1 písm. c):� Pilotn˘ projekt na podporu zamest-
návania dlhodobo nezamestna-
n˘ch uchádzaãov zamestnanie
„Získanie odborn˘ch zruãností for-
mou zamestnaneckej praxe“

2. Projekty na overenie nov˘ch
aktívnych opatrení na trhu práce
§ 54 ods. 2 písm. a):� Projekt podpory vytvárania no-
v˘ch pracovn˘ch miest formou
nenávratn˘ch pau‰álnych prís-
pevkov � Program podpory rozvoja komu-
nitnej sociálnej práce v obciach� Dokonãenie základnej ‰koly

3. Projekty na overenie nov˘ch
aktívnych opatrení na trhu práce
§ 54 ods. 2 písm. b):� Asistent Národn˘ch projektov� Rómsky asistent detského lekára� Rómsky asistent uãiteºa� Projekty na overenie nov˘ch opat-
rení na trhu práce na základe
oznámenia Ústredia PSVR na
predkladanie projektov

4. Projekty, ktoré sú individuálnou
‰tátnou pomocou – § 54 ods. 2
písm. e):� Peugeot Citroen Automobiles Slo-
vakia, s.r.o.

MODERNIZÁCIA 
SLUŽIEB
Úrady PSVR v zmysle § 43 ods. Zákona
ã. 5/2004 Z. z. v znení neskor‰ích pred-
pisov zabezpeãovali v roku 2005 odbor-
né poradenské sluÏby (OPS) pre uchá-
dzaãov o zamestnanie a v men‰ej miere
pre záujemcov o zamestnanie. Celkovo
bolo v roku 2005 poskytnut˘ch 911 840
OPS pre 387 752 klientov. 

Vzhºadom na previazanosÈ poraden-
sk˘ch sluÏieb a ich postupné odãleÀova-
nie v zmysle nového zákona o sluÏbách
zamestnanosti boli realizované OPS
a zároveÀ aj informaãné a poradenské
sluÏby v rámci NP VII – „Zv˘‰enie rozsa-
hu a kvality sluÏieb zamestnanosti pros-

tredníctvom informaãn˘ch a poraden-
sk˘ch a odborn˘ch poradensk˘ch nástro-
jov a sluÏieb“. Celkov˘m cieºom NP VII
bola modernizácia a roz‰írenie poskytova-
nia komplexného súboru kvalitn˘ch infor-
maãn˘ch a poradensk˘ch a odborn˘ch
poradensk˘ch sluÏieb uchádzaãom a záu-
jemcom o zamestnanie, s dôrazom na indi-
viduálny prístup, so zámerom zv˘‰iÈ ich
zamestnateºnosÈ a aktivizáciu a takto uºah-
ãiÈ ich uplatnenie na trhu práce.

Za úãelom zabezpeãenia modernizácie
sluÏieb zamestnanosti v oblasti informaã-
n˘ch a poradensk˘ch sluÏieb pre vybudo-
vanie nov˘ch a modernizáciu existujúcich
informaãno-poradensk˘ch stredísk bol
realizovan  ̆NP VII a – JPD Bratislava Cieº
3 – „Modernizácia sluÏieb zamestnanosti
podporou rozvoja nástrojov a foriem
informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb“.

Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny ako Implementaãná in‰titúcia
spolu s Ministerstvom v˘stavby a regio-
nálneho rozvoja ako Kontraktaãn˘m
orgánom podpísalo dÀa 30. novembra
2005 Zmluvu o poskytnutí grantu
s koneãn˘m príjemcom. Zámerom Gran-
tovej schémy rovnosti príleÏitostí a pod-
pory sociálnej inklúzie je prispieÈ k zní-
Ïeniu a prevencii nezamestnanosti, rastu
zamestnanosti osôb trpiacich sociálnym
vylúãením a taktieÏ posilniÈ integrovan˘
prístup a odstránenie bariér brániacich
vstupu nezamestnan˘ch na trh práce.

AKO VYZERAL ROK 2005
Rok 2005 môÏeme z pohºadu aktívnej
politiky trhu práce hodnotiÈ ako jeden

z t˘ch úspe‰nej‰ích rokov. Tento rok
sa predov‰etk˘m niesol v znamení
skvalitnenia aktivít, ktor˘mi sa
zabezpeãuje implementácia Národ-
n˘ch projektov, ako aj ostatn˘ch
nástrojov aktívnej politiky trhu
práce. O pozitívnom v˘voji svedãia
prezentované ukazovatele. Regionál-
ne disparity vpl˘vajú aj na vyuÏíva-
nie nástrojov aktívnej politiky, preto
je ich rozmer v jednotliv˘ch úradoch
PSVR rozdielny. Jedn˘m z najdôleÏi-
tej‰ích ukazovateºov, ktor˘mi sa hod-
notí implementácia nástrojov aktív-
nej politiky trhu práce, je aktivizácia
uchádzaãov o zamestnanie. Spomí-
nan˘ ukazovateº v sebe zah⁄Àa v‰etky
nástroje APTP, ktor˘mi sa môÏu akti-
vizovaÈ uchádzaãi o zamestnanie
a jeho relatívne vyjadrenie nám
poskytuje veºmi dobr˘ prehºad o rea-
lizácií nástrojov APTP príslu‰n˘m
úradom PSVR. 

Vo v‰eobecnosti môÏeme kon‰ta-
tovaÈ trend regionálneho vyuÏívania
nástrojov APTP, ktor˘ poukazuje na
vyuÏívanie vzdelávania a prípravy
pre trh práce v regiónoch západného
Slovenska (vykazujúcich nízku
mieru nezamestnanosti a zároveÀ
vy‰‰í prítok voºn˘ch pracovn˘ch
miest), priãom v regiónoch stredného
a v˘chodného Slovenska sa vyuÏíva
vo veºkej miere najmä príspevok na
aktivaãnú ãinnosÈ. Príãinou t˘chto
regionálnych rozdielov je predov‰et-
k˘m ‰truktúra evidovan˘ch uchádza-
ãov o zamestnanie, ktorí sú poten-
ciálnymi klientmi pre realizáciu
aktívnej politiky trhu práce. 

Pozitívnym javom je aj zameranie
na nástroje APTP, ktoré zvy‰ujú
zamestnateºnosÈ evidovan˘ch uchá-
dzaãov o zamestnanie. 

V˘znamn˘m v˘sledkom v sledo-
vanom období je aj poãet vytvore-
n˘ch pracovn˘ch miest (13 686), ão
je o 6 027 viac ako v roku 2004. Uve-
dená hodnota svedãí o tom, Ïe tvorba
pracovn˘ch miest v roku 2005 mala
vysoko rastúci trend.

Dôkazom pozitívnych v˘sledkov
v oblasti APTP je aj ukazovateº poãtu
UoZ zaraden˘ch na nástroj aktívnej
politiky trhu práce (vzdelávanie
a príprava pre trh práce, aktivaãná
ãinnosÈ, absolventská prax), ktorí sa
následne umiestnili na trhu práce.
Hodnota daného ukazovateºa dosia-
hla v roku 2005 úroveÀ 33 649
uchádzaãov o zamestnanie umiest-
nen˘ch do zamestnania po skonãení
uveden˘ch aktivít.

Mgr. BRANISLAV KANIANSKY
odbor metodiky APTP 

a projektového riadenia ÚPSVR

ŠTRUKTÚRA ZNEVÝHODNENÝCH UOZ NA NÁSTROJE APTP V ROKU 2005

� absolventi § 8 a) 14,96 %
� nad 50 rokov § 8 b) 18,91 %
� DNO § 8 c) 79,48 %
� § 8 d) 3,83 %
� § 8 e) 1,71 %
� zdrav. dôvody § 8 f) 0,39 %
� § 8 g) 0,09 %
� OZP § 8 h) 2,36 %
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C ieºom sociálnej politiky novej slovenskej vlády bude
poskytovaÈ obãanom tak˘ sociálny program, ktor˘
bude garantovaÈ udrÏanie a rozvoj ºudsk˘ch, hospo-

dárskych, sociálnych a kultúrnych práv smerujúcich
k dôstojnej Ïivotnej úrovni kaÏdého ãloveka. Systém so-
ciálnej politiky bude nastaven˘ tak, aby bol sociálne spra-
vodliv˘, transparentn˘, trvalo finanãne udrÏateºn˘ a aby
zabezpeãil rovnosÈ príleÏitostí. 
K prioritám súãasnej vlády bude urãite patriÈ aj sociálna
únosnosÈ reformn˘ch zmien, sociálna stabilita a zachova-
nie sociálneho zmieru. S t˘mto cieºom sa budú v súãasnom
sociálnom systéme vykonávaÈ v‰etky jeho korekcie
a zmeny, najmä odstránením jeho nesystémov˘ch destabili-
zujúcich a diskriminaãn˘ch prvkov.

Sledujeme t˘m vytvorenie podmienok na dôstojn˘ Ïivot
v‰etk˘ch obyvateºov v Slovenskej republike. Pritom je v‰ak
nevyhnutná sociálna solidarita a pomoc ‰tátu, a to vytvore-
ním náleÏitého právneho prostredia. 

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny predstavuje baro-
meter sociálneho zmieru. Hlavn˘m poslaním a cieºom
môjho snaÏenia je a bude vrátiÈ sociálny zmier do na‰ej
spoloãnosti, vrátiÈ európsku sociálnu a právnu kultúru,
ktorú sme tu zaãali budovaÈ, do celého systému sociálnej
politiky, vrátiÈ vieru v ãloveka a pokoj. Som presvedãená,
Ïe to je základom v‰etkého. ªudia musia vedieÈ, Ïe v na‰ej
spoloãnosti majú urãité sociálne istoty, Ïe ústavou garanto-
vané práva im budú aj napæÀané. Uvedomujem si, Ïe úloh
na splnenie takéhoto cieºa je nesmierne veºa.

Problematika boja s chudobou a sociálnym vylúãením je
základnou v˘zvou. Táto je neoddeliteºná od prioritného rie-
‰enia zamestnanosti a zamestnateºnosti, vrátane náleÏitej
úpravy pracovnoprávnych vzÈahov zabezpeãujúcej ochra-
nu zamestnancov v pracovnom procese. 

ëal‰ou z na‰ich prvorad˘ch a dôleÏit˘ch úloh je podporiÈ
funkãnosÈ a stabilizovaÈ financovanie Sociálnej poisÈovne ako
mimoriadne dôleÏitej verejnoprávnej in‰titúcie. Sociálna
poisÈovÀa stále poskytuje takmer jeden a pol milióna dôchod-
kov˘ch dávok ako základ hmotného zabezpeãenia pre v‰et-
k˘ch poberateºov starobn˘ch a invalidn˘ch dôchodkov,
samozrejme, aj pozostalostn˘ch dôchodkov, ãiÏe vdovsk˘ch,
vdoveck˘ch a sirotsk˘ch dôchodkov. Túto in‰titúciu ako
verejnoprávnu je potrebné udrÏaÈ ão najìalej od politick˘ch
tlakov a garantovaÈ jej vyrovnané hospodárenie. V súãasnosti
je na‰ím zámerom stabilizovaÈ Sociálnu poisÈovÀu, ktorej
hospodárenie je veºmi ÈaÏko naru‰ené zavedením II. kapitali-
zaãného piliera a odlivom 9 % prostriedkov z vybran˘ch
poistn˘ch príspevkov, ktoré sú presúvané do súkromného
vlastníctva v rámci starobného dôchodkového sporenia. 
Samozrejme, Ïe tu existujú aj ìal‰ie problémy, napr. nevy-
bilancovanosti fondov, ãi uÏ ide o fond nemocenského
alebo starobného poistenia, kde budeme musieÈ vykonaÈ
hæbkovú anal˘zu a veºmi seriózne a uváÏlivo pristúpiÈ
k bilancii t˘chto fondov. Máme záujem odstrániÈ prvky
nesystémovo zavedené do I. piliera, ako aj tie, ktoré sú

nespravodlivé a diskriminaãné. Situáciu, ktorá pôsobí
práve v dôchodkovom poistení, zdôrazÀujem preto, Ïe je
základom hmotného zabezpeãenia zhruba pre 700-tisíc sta-
robn˘ch a 200-tisíc invalidn˘ch dôchodcov. Celkovo vyplá-
can˘ch dôchodkov˘ch dávok je 1,446 milióna, ão predsta-
vuje uÏ obrovsk˘ poãet ºudí. To povaÏujem za prvú oblasÈ,
ktorú musíme stabilizovaÈ a vybilancovaÈ tak, aby bol tento
systém udrÏateºn˘. Ale najmä, aby ºudia, ktorí z tohto systé-
mu majú svoje sociálne zabezpeãenie, mali pocit istoty, Ïe
to, ão im bolo priznané, je aj naìalej garantované a Ïe tieto
dôchodky budú valorizované tak, ako je to valorizaãn˘m
mechanizmom zakotvené v platnej právnej úprave, t. j.
kaÏdoroãne vo väzbe na medziroãn˘ priemernej mzdy
v hospodárstve SR a medziroãn˘ rast spotrebiteºsk˘ch cien. 

ëal‰ou na‰ou prioritou je oblasÈ ‰tátnej sociálnej pod-
pory, kde máme veºk˘ záujem pomôcÈ rodinám s deÈmi.
V prvom rade pri príchode dieÈaÈa na svet, keì vznikajú zv˘-
‰ené v˘davky rodiny, by sme chceli, aby rodina dostala od
‰tátu pri prvom dieÈati podporu aspoÀ vo v˘‰ke 15 000 Sk.
Naviac, chceme, aby sa v˘‰ka rodiãovského príspevku rodi-
ãom starajúcim sa o dieÈa do troch rokov veku do roku 2010
postupne pribliÏovala úrovni minimálnej mzdy. 

Slovenská republika je dnes v rámci Európskej únie
v poradí tretia od konca z hºadiska v˘‰ky miezd. Radi by
sme postupne zvy‰ovali minimálnu mzdu, pretoÏe plní
nielen ekonomickú, ale predov‰etk˘m aj sociálnu funkciu. 

ëal‰ou z úloh, ktoré nás tentoraz ãakajú v systéme
pomoci v hmotnej núdzi, je, Ïe sa budeme musieÈ vrátiÈ aj
ku kon‰trukcii Ïivotného minima, ktoré bolo stanovené
v roku 1998 pri úplne inej koncepcii sociálnej sféry. Súãas-
né Ïivotné minimum uÏ nezodpovedá potrebám tak, ako je
nastavená pomoc v hmotnej núdzi, ktorá by mala garanto-
vaÈ aspoÀ urãité existenãné minimum. 

Usilujeme sa o to, aby sme do ná‰ho rezortu vniesli
a uplatÀovali európsku právnu a sociálnu kultúru. Na‰ím
cieºom je, aby sme dôleÏité dokumenty Medzinárodnej orga-
nizácie práce (MOP), ktoré hovoria o sociálnom zabezpeãe-
ní, a revidovanú Európsku sociálnu chartu ão najskôr ratifi-
kovali. Pochopiteºne, Ïe sa budeme snaÏiÈ pripraviÈ a zabez-
peãiÈ podmienky tak, aby sme mohli prijaÈ aj Európsky

Nevyhnutná 
je sociálna 
solidarita 
a pomoc štátu

�
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MoÏnosÈ ãerpaÈ finanãné prostriedky zo ‰trukturálnych
fondov Európskej únie budeme vyuÏívaÈ s dôrazom na
zlep‰enie situácie sociálne znev˘hodnen˘ch osôb (ºudia so
zdravotn˘m postihnutím, invalidní obãania, starí ºudia,
rómske komunity...), na podporu ich zamestnanosti,
zamestnateºnosti a zabráneniu ich sociálnemu vylúãeniu
tak na regionálnej, ako aj na národnej úrovni. 

Pochopiteºne, Ïe prvorad˘m cieºom je zaloÏiÈ a na‰tar-
tovaÈ trendy zvy‰ovania Ïivotnej úrovne v‰etk˘ch obyvate-
ºov Slovenska. 

VIERA TOMANOVÁ, 
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovanie zamestnania –
pomoc pre uchádzača o zamestnanie
Na riešení problému nezamestnanosti sa veľkou mierou podieľa
aj oddelenie sprostredkovateľských služieb. Jeho prvoradým cie-
ľom je opätovná integrácia nezamestnaných občanov na trh
práce s ohľadom na vzdelanie, vek, osobnostné predpoklady,
zdravotný stav a v neposlednom rade prístup každého UoZ k rie-
šeniu vlastnej situácie. 

Na oddelení sprostredkovateľských služieb na ÚPSVR v Kež-
marku pracuje 13 sprostredkovateľov s priemerným počtom 620
UoZ na sprostredkovateľa. Táto náročná, ale aj veľmi pekná
práca sa odzrkadľuje na štatistických ukazovateľoch poklesu
miery evidovanej nezamestnanosti v rokoch 2004 a 2005

UmiestÀovanie nezamestnan˘ch
na trhu práce ovplyvÀujú nahlá-
sené voºné pracovné miesta

v okrese a regióne. Nev˘hodou je
nedostatok voºn˘ch pracovn˘ch miest
pre UoZ s nízkym stupÀom vzdelania,
nahlasovan˘ch sezónne. Práve znev˘-
hodnen˘m skupinám na trhu práce
venujeme zv˘‰enú pozornosÈ. 

Z celkového poãtu vyraden˘ch UoZ
v I. polroku 2006 (3 315 UoZ) bolo cez
úrad umiestnen˘ch 518 UoZ, 1 365
UoZ sa umiestnilo vlastnou aktivitou,
647 UoZ bolo vyraden˘ch pre nespolu-
prácu a z ostatn˘ch dôvodov bolo vyra-
den˘ch z evidencie UoZ 785 UoZ.
Podºa § 8 zákona NR SR ã. 5/2004 Z. z.
o sluÏbách zamestnanosti podiel poãtu
znev˘hodnen˘ch UoZ v priemere za 
I. polrok 2006 je 5 472 UoZ, ão je 70,8 %
celkového priemerného poãtu, z toho je
priemern˘ poãet 94 absolventov ‰kôl, 
1 176 UoZ vo veku nad 50 rokov veku,
5 134 UoZ dlhodobo nezamestnan˘ch
a obãanov so ZP 5 UoZ.

V I. polroku 2006 bolo evidova-
n˘ch priemerne kaÏd˘ mesiac 5 134
dlhodobo nezamestnan˘ch UoZ,
z toho 2 334 Ïien. Najväã‰í podiel DEN
podºa KZAM je z robotníckych profe-
sií (priemer 1 786 UoZ) a osôb bez pra-
covného zaradenia (priemer 1 789
UoZ). Podºa vzdelania majú najvy‰‰í
podiel na dlhodobej nezamestnanosti

UoZ s ukonãen˘m základn˘m vzdela-
ním (priemer 3 045 UoZ), s uãÀovsk˘m
vzdelaním (priemer 984 UoZ) a s neu-
konãen˘m základn˘m vzdelaním (prie-
mer 746 UoZ). Najvy‰‰ie zastúpenie
podºa veku v skupine DEN sú UoZ od
35 – 49 rokov (priemer 2 063 UoZ,
z toho 1 060 Ïien) a vo veku 25 – 34
rokov (priemer 1 231 UoZ, z toho 542
Ïien). O náhradu ãasti cestovn˘ch
v˘davkov v súvislosti s absolvovaním
vstupného pohovoru poÏiadalo 7 UoZ,
z toho bol príspevok poskytnut˘ 5 UoZ.

O príspevok na dochádzku za prá-
cou (§ 53 zákona o sluÏbách zamestna-
nosti) je zo strany UoZ podstatne väã‰í

záujem. V I. polroku t. r. poÏiadalo
úrad o príspevok 27 UoZ, z toho 2 Ïia-
dosti boli zo strany úradu zamietnuté
z dôvodu nesplnenia podmienok
zákona. ÚPSVR v KeÏmarku v I. pol-
roku 2006 poskytol 25 UoZ príspevok
vo v˘‰ke 35 100 Sk.

Nemenej dôleÏit˘m nástrojom
aktívnej politiky trhu práce je príspe-
vok na aktivaãnú ãinnosÈ evidova-
n˘ch uchádzaãov o zamestnanie.
ÚPSVR uzatvoril 9 908 dohôd
s uchádzaãmi o zamestnanie, ktorí sú
zaradení na aktivaãnú ãinnosÈ v ob-
ciach alebo formou dobrovoºníckych
prác pri organizovaní právnickou
alebo fyzickou osobou na podporu
udrÏiavania pracovn˘ch návykov UoZ
najmä s nízkym stupÀom vzdelania.

Od roku 2005 úrad zabezpeãuje
implementáciu NP VIII – Zv˘‰enie roz-
sahu a kvality poskytovania sprostred-
kovateºk˘ch sluÏieb. Jednou z aktivít
NP bola odborná terminologická prí-
prava UoZ. V roku 2005 bolo v rámci
NP VIII zaraden˘ch do odbornej termi-
nologickej prípravy 60 UoZ, z toho 30
UoZ absolvovalo vzdelávanie v nemec-
kom jazyku a 30 UoZ v anglickom jazy-
ku. Z celkového poãtu zaraden˘ch UoZ
úspe‰ne OTP ukonãilo 47 UoZ a 30
UoZ sa uplatnilo na trhu práce. V roku
2006 budeme v realizácii NP VIII
pokraãovaÈ podºa potrieb UoZ.

Sprostredkovateºské sluÏby pre
klienta orientujeme na jeho potreby, na
jeho vnútornú aktiváciu, sebapoznáva-
nie a uvedomovanie si svojich kvalít,
jeho zaraìovaní do poradensk˘ch
a vzdelávacích programov prostredníc-
tvom úradu alebo in‰titúcií, s cieºom
trvalého uplatnenia sa na trhu práce.

Ing. MÁRIA VAŠKOVÁ,
vedúca oddelenia sprostred. služieb

ÚPSVR Kežmarok

zákonník sociálneho zabezpeãenia. Sociálne prostredie má
totiÏ nesmierny rozmer. Veºmi dôleÏitou v tomto smere je
práve MOP, kde âeskoslovenská republika – a teda aj
nástupnícka Slovenská republika – bola spoluzakladateºom
a t˘m sa prihlásila aj k programu tejto organizácie. Preto by
mala postupne ratifikovaÈ v‰etky jej dohovory. 

Dobre poznám a uvedomujem si vysokú nároãnosÈ
financovania sociálnych potrieb na‰ich obãanov a previa-
zanosÈ a vzájomnú podmienenosÈ hospodárskej a sociálnej
politiky ‰tátu. Preto urãite oãakávame nároãné rokovania
s Ministerstvom financií SR, kde si kladieme za cieº získaÈ
ão najviac finanãn˘ch prostriedkov zo ‰tátneho rozpoãtu,
ktor˘mi chceme pomôcÈ k dôstojnej‰iemu Ïivotu ão naj-
väã‰iemu mnoÏstvu na‰ich obãanov.

ŠTRUKTÚRA 
ZNEVÝHODNENÝCH UOZ

� absolventi 94
� UoZ nad 50 rokov 1176
� ZPS 5
� dlhodoboevidovaní 5134
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P roblematika, ktorej sa budem veno-
vaÈ, je oblasÈ urãenia rodiãovstva,
t. j. urãenia materstva a urãenia

otcovstva. Ako absolútne nóvum
v zákone o rodine je právna úprava
urãenia materstva, ão v na‰om práv-
nom poriadku doposiaº nebolo uprave-
né, i keì zahraniãná právna prax sa
stále ãastej‰ie stretávala so spormi
o urãenie materstva. V minulosti sa
v podmienkach spoloãensko-ekono-
mick˘ch zmien Slovenskej republiky
nepovaÏovalo za potrebné upravovaÈ
problematiku urãenia materstva a aj
predchádzajúca právna úprava – zákon

ã. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskor-
‰ích predpisov vychádzal zo starej rím-
skej zásady „mater semper certa est,
pater incertus“, ão v preklade znamená
„matka je vÏdy istá, otec neist˘“.

Pokrok medicínskej vedy v oblasti
asistovanej reprodukcie priniesol
nesporne mnohé vyrie‰enia problémov
súvisiacich s neschopnosÈou jedného
z partnerov splodiÈ dieÈa, prípadne
s neschopnosÈou matky dieÈa donosiÈ.
Metód na dosiahnutie spoloãného cieºa
je viacero a jedn˘m zo spôsobov je aj
umelé oplodnenie vajíãka darkyne
v donosení a porodení dieÈaÈa inou
Ïenou. Tu v‰ak nastáva právny, moÏno
aj etick˘ problém, kto je matkou dieÈa-
Èa. Îena, za ktorú darkyÀa dieÈa vynosi-
la a porodila, alebo Ïena, ktorá dieÈa
porodila bez ohºadu na to, ãi bola dar-
kyÀa, alebo nie.

Jednoznaãne nov˘ zákon o rodine
vychádza zo zásady, Ïe matkou dieÈaÈa
je Ïena, ktorá dieÈa porodila. Nepripú‰-
Èa Ïiadne dohady a zmluvy o náhrad-
nom materstve, a preto, keby aj k takej-
to zmluve do‰lo, povaÏuje sa takáto
zmluva za neplatnú od zaãiatku.
NeplatnosÈ je absolútna so v‰etk˘mi je
právnymi následkami. Právnou skutoã-
nosÈou, ktorá zakladá vznik materstva,
je pôrod. Vzhºadom na túto skutoãnosÈ
je dôleÏité v prípade sporného mater-
stva, v konaní o urãenie materstva pre-
ukazovaÈ skutoãnosÈ, Ïe uvedená Ïena
v dan˘ deÀ skutoãne porodila dieÈa –
dieÈa, ku ktorému sa vedie konanie
o urãenie materstva.

Od urãenia materstva je vÏdy závis-
lé urãenie otcovstva. To predpokladá,
Ïe ku konaniu o urãenie materstva

môÏe dôjsÈ aÏ v prípade, Ïe je zapreté
otcovstvo muÏa, ktor˘ je zapísan˘
v matrike ako otec dieÈaÈa. Po právo-
platnom skonãení konania o urãenie
materstva moÏno urãiÈ otcovstvo.

Aj v prípade utajeného pôrodu Ïena,
ktorá dieÈa porodila a hneì po pôrode
ho zanechá v zdravotníckom zariadení,
hoci sa jej údaje do rodného listu neza-
pí‰u, podºa zákona o zdravotníckej sta-
rostlivosti, sluÏbách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivos-
ti a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov sa povaÏuje za matku. V prípa-
de, Ïe táto matka neurãila dieÈaÈu meno

ani priezvisko, o mene a priezvisku die-
ÈaÈa rozhodne súd na podnet matriky
a na základe rozhodnutia súdu matrika,
ktorá vykoná zápis o narodení dieÈaÈa,
zapí‰e dieÈaÈu meno, priezvisko. Zákon
o mene a priezvisku, ktor˘ je nadväzu-
júci na zákon o rodine, vychádza z tejto
istej zásady, Ïe za matku dieÈaÈa sa
povaÏuje Ïena, ktorá dieÈa porodila. 

V súvislosti s konaním o urãenie
rodiãovstva treba uviesÈ, Ïe takéto
konanie zah⁄Àa v sebe otázku mater-
stva, ako aj otcovstva. Konanie o urãe-
nie materstva sa zaãína len na návrh
a tak˘to návrh je oprávnenou osobou
podaÈ:� Ïena, ktorá o sebe tvrdí, Ïe je mat-

kou dieÈaÈa; � otec dieÈaÈa;� ten, kto preukáÏe, Ïe má na tomto
urãení právny záujem. 
Îena, ktorá je v matrike zapísaná

ako matka dieÈaÈa, zo zákona o rodine
nemá priamo aktívnu legitimáciu na
podanie návrhu o urãenie materstva (ak
zapiera materstvo). MôÏe v‰ak tak˘to
návrh podaÈ ako osoba, ktorá má na
urãení materstva právny záujem, alebo
na základe toho, Ïe kaÏd˘ ma právo
domáhaÈ sa na súde ochrany práva
z dôvodu, Ïe právo bolo poru‰ené.
Právny záujem na urãení materstva
musí maÈ súd jednoznaãne preukázan˘,
aby bola splnená podmienka, Ïe osoba,
ktorá tak˘to návrh podala, je oprávnená
na podanie takéhoto návrhu, t. j., Ïe je
daná aktívna legitimácia.

In‰titút urãenia otcovstva je
v novom zákone o rodine nanovo upra-
ven˘, a to tak, Ïe kaÏdá právna dom-
nienka urãenia otcovstva je upravená

komplexne, v nadväznosti na kaÏdú
z nich je upraven˘ spôsob, lehoty
a podmienky pre jej zapretie. Pre urãe-
nie otcovstva platia 3 právne domnien-
ky a ich poradie je fixné: � 1. domnienka otcovstva svedãiaca

manÏelovi matky;� 2. domnienka otcovstva svedãiaca
muÏovi, ktor˘ spolu s matkou
súhlasne vyhlásil, Ïe je otcom dieÈa-
Èa;� 3. domnienka otcovstva svedãiaca
muÏovi, ktor˘ s matkou dieÈaÈa súlo-
Ïil v dobe rozhodnej pre narodenie
dieÈaÈa.
Pokiaº platí prvá domnienka urãe-

nia otcovstva, nie je moÏné aplikovaÈ
druhú domnienku aÏ do doby, k˘m
prvá nebude právoplatne zapretá. Po-
kiaº sa uplatní druhá právna domnien-
ka, nie je moÏné ÏiadaÈ, aby súd urãil
otcovstvo rozhodnutím podºa tretej
právnej domnienky. In˘mi slovami
povedané, ak sa dieÈa narodilo poãas
trvania manÏelstva, za otca dieÈaÈa sa
povaÏuje manÏel matky a nie je moÏné,
aby matka s in˘m muÏom súhlasne
vyhlásila, Ïe tento in˘ muÏ je otcom
dieÈaÈa. V prípade, Ïe bolo urãené
otcovstvo súhlasn˘m vyhlásením rodi-
ãov, kde sa vyÏaduje prejav vôle otca
a matky, nemoÏno ÏiadaÈ, aby súd urãil
otcovstvo k dieÈaÈu podºa tretej právnej
domnienky. Len v˘nimoãne moÏno
urãiÈ otcovstvo k dieÈaÈu len na základe
jednostranného vyhlásenia muÏa, ktor˘
o sebe tvrdí, Ïe je otcom dieÈaÈa. Je to
vtedy,� ak matka má du‰evnú poruchu, pre

ktorú nemôÏe posúdiÈ v˘znam svoj-
ho konania,� ak je zadováÏenie jej vyhlásenia
spojené s ÈaÏko prekonateºnou pre-
káÏkou. 
Tieto skutoãnosti, ãi matka má

du‰evnú poruchu, pre ktorú nemôÏe
posúdiÈ v˘znam svojho konania, alebo
zadováÏenie vyhlásenia je spojené
s ÈaÏko prekonateºnou prekáÏkou, je
potrebné preukázaÈ. Pre dokazovanie
du‰evnej poruchy matky nie je potreb-
né právoplatné rozhodnutie súdu
o pozbavení alebo obmedzení jej spôso-
bilosti na právne úkony i napriek tomu,
Ïe postihnutie du‰evnou poruchou
spravidla má za následok obmedzenie
alebo pozbavenie spôsobilosti na práv-
ne úkony. ËaÏko prekonateºná prekáÏka
spoãíva v tom, Ïe matka je napr. dlho-
dobo na neznámom mieste, prípadne
jej zdravotn˘ stav nedovoºuje takéto
vyhlásenie urobiÈ, napr. keì je v kóme
a podobne. V prípade, Ïe matka dieÈaÈa
zomrela, nemoÏno urãiÈ otcovstvo jed-
nostrann˘m vyhlásením muÏa podºa
druhej právnej domnienky. V takomto
prípade môÏe byÈ otcovstvo muÏa,
ktor˘ o sebe tvrdí, Ïe je otcom dieÈaÈa,
urãené súdom podºa tretej právnej
domnienky.

V roku 2005 bola prijatá nová právna úprava rodinno-právnych
vzťahov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o rodine), ktorý nadobudol
účinnosť 1. 4. 2005. 

Určenie rodičovstva 
v zmysle Zákona o rodine 
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Súhlasn˘m vyhlásením rodiãov
moÏno urãiÈ otcovstvo aj k dieÈaÈu e‰te
nenarodenému, ak bolo poãaté. Ide
o uznanie otcovstva pred narodením
dieÈaÈa. Pre platnosÈ tohto právneho
úkonu sa vyÏaduje, aby Ïena bola tehot-
ná. V prípade, Ïe Ïena otehotnie neskôr,
ako bolo otcovstvo uznané pred naro-
dením dieÈaÈa, uznanie otcovstva –
tak˘to právny úkon by bol neplatn˘.

Zákon o rodine venuje osobitnú pro-
cesnú ochranu uznaniu otcovstva
malolet˘m rodiãom. Aj malolet˘ rodiã
môÏe platne vyhlásiÈ, Ïe je otcom dieÈa-
Èa, ak je takéto vyhlásenie primerané
jeho veku a rozumovej vyspelosti a je
schopn˘ posúdiÈ v˘znam takéhoto
vyhlásenia. Malolet˘ rodiã môÏe urobiÈ
súhlasné vyhlásenie rodiãov len pred
súdom, nie pred matrikou. Ak súd
dospeje k záveru, Ïe vyhlásenie malo-
letého nie je primerané jeho vyspelosti
a malolet˘ nevie posúdiÈ v˘znam tohto
vyhlásenia, potom je právny úkon abso-
lútne neplatn˘ a k urãeniu otcovstva
súhlasn˘m vyhlásením rodiãov nedôj-
de. Súd z úradnej povinnosti (ex offo)
vyzve matku dieÈaÈa, resp. opatrovníka
na podanie Ïaloby o zistenie otcovstva. 

Zmyslom právnych domnienok
urãenia otcovstva je stanoviÈ, kto sa
povaÏuje za otca dieÈaÈa, nie, kto je
otcom dieÈaÈa. Pri urãení materstva súd
presne urãuje, kto je matkou, nie, kto sa
za matku dieÈaÈa povaÏuje. V tomto
treba vidieÈ rozdiel medzi zákonn˘mi
ustanoveniami urãenia otcovstva
a urãenia materstva.

Napokon treba povedaÈ, Ïe otcovstvo
k dieÈaÈu je objektívna kategória, ktorú
zakladá konkrétna právna skutoãnosÈ.
Z povahy tohto vzÈahu je vylúãené, aby
malo dieÈa viac otcov, okrem osvojenia,
kde je vznik a zánik rodiãovsk˘ch práv
a povinností v˘slovne v zákone o rodi-
ne upraven˘. TaktieÏ z povahy veci
vypl˘va, Ïe dieÈa nemôÏe maÈ Ïiadneho
otca. V takomto prípade prebieha kona-
nie o zistenie otcovstva, muÏ, ktor˘ bol
za otca oznaãen˘ a nesvedãí proti nemu
Ïiadna z prv˘ch dvoch právnych
domnienok, potom súd v sporovom
konaní o urãenie otcovstva rozhodne
o tom, Ïe sa oznaãen˘ muÏ povaÏuje za
otca dieÈaÈa a upraví rodiãovské práva
a povinnosti k dieÈaÈu, alebo dokazova-
ním sa vylúãi jeho otcovstvo k dieÈaÈu.
Právny názor na vznik rodiãovsk˘ch
práv a povinností pri urãení otcovstva
súdom je rôzny. Jedna skupina odborní-
kov v tejto oblasti tvrdí, Ïe rodiãovské
práva a povinnosti vznikajú od narode-
nia dieÈaÈa (ex tunc), a teda rozsudok
súdu, ktor˘m bolo otcovstvo urãené, má
deklaratórnu povahu. Druhá skupina
odborníkov prezentuje názor, Ïe takéto
rozhodnutie má kon‰titutívny charakter
a viaÏe vznik rodiãovsk˘ch práv
a povinností od právoplatnosti tohto
rozsudku (ex nunc). V prípade, Ïe roz-

hodnutie súdu o urãení otcovstva, ako
i o zapretí otcovstva, by sme brali ako
kon‰titutívne rozhodnutia, potom by sa
nemohol muÏ, voãi ktorému svedãila
niektorá z prv˘ch dvoch právnych
domnienok otcovstva a neskôr bolo jeho
otcovstvo súdnym rozhodnutím zapre-
té, domáhaÈ úhrady plnenia v˘Ïivného
na dieÈa, nakoºko by ne‰lo o plnenie
vyÏivovacej povinnosti za iného. Nebo-
lo by moÏné tak aplikovaÈ ustanovenie 
§ 79 ods. 1 zákona o rodine.

S urãením otcovstva úzko súvisí
in‰titút zapretia otcovstva. Aktívnu
legitimáciu na zapretie otcovstva majú
manÏel matky, matka dieÈaÈa, dieÈa,
opatrovník vtedy, ak manÏel stratil
spôsobilosÈ na právne úkony.

Lehota na zapretie otcovstva je troj-
roãná a manÏelovi matky zaãína plynúÈ
odo dÀa, keì sa dozvie, Ïe sa jeho man-
Ïelke narodilo dieÈa. V prípade, Ïe
manÏel stratil spôsobilosÈ na právne
úkony, otcovstvo môÏe zaprieÈ opatrov-
ník tieÏ v trojroãnej lehote odo dÀa, keì
sa dozvedel o narodení dieÈaÈa, v ‰esÈ-
mesaãnej lehote od svojho ustanovenia,
ak o narodení dieÈaÈa vedel uÏ skôr.
Návrh o zapretie otcovstva nesmie byÈ
podan˘ skôr, ako sa narodí dieÈa. Z toho
je zrejmé, Ïe tak˘to návrh nesmie sme-
rovaÈ proti tehotnej Ïene. Matke zaãína
3-roãná lehota na zapretie otcovstva
plynúÈ odo dÀa narodenia dieÈaÈa. Pre
dieÈa nie je stanovená lehota na zapre-
tie otcovstva a dieÈa toto právo môÏe
uplatniÈ aÏ vtedy, ak obom rodiãom
uplynula lehota na podanie návrhu na
zapretie otcovstva. DôleÏit˘ je záujem
dieÈaÈa. 

Vylúãené je zapretie otcovstva voãi
dieÈaÈu manÏelom matky, ak sa dieÈa
narodilo v ãase medzi stoosemdesiatym
dÀom a trojst˘m dÀom od vykonania
umelého oplodnenia s jeho súhlasom.
Otcovstvo v‰ak moÏno zaprieÈ iba v prí-
pade, Ïe by sa preukázalo, Ïe matka die-
ÈaÈa otehotnela inak.

Právna domnienka otcovstva, Ïe za
otca sa povaÏuje manÏel matky, platí
nielen poãas trvania manÏelstva, ale aj
tristo dní po zániku manÏelstva. V tejto
dobe, ak matka dieÈaÈa uzavrie nové
manÏelstvo a dieÈa sa narodí v ochran-
nej tristo dÀovej dobe, za otca dieÈaÈa sa
povaÏuje neskor‰í manÏel. Neskor‰í
manÏel môÏe zaprieÈ otcovstvo na
základe toho, Ïe od uzavretia manÏel-
stva do narodenia dieÈaÈa nepre‰lo viac
neÏ stoosemdesiat dní alebo na základe
toho, Ïe sa dieÈa narodilo pred stoosem-
desiatym dÀom od uzavretia manÏel-
stva. Ak neskor‰í manÏel úspe‰ne
zaprel otcovstvo, povaÏuje sa za otca
dieÈaÈa skor‰í manÏel. Trojroãná lehota
na zapretie otcovstva skor‰iemu man-
Ïelovi zaãne plynúÈ odo dÀa, keì sa
dozvedel, Ïe neskor‰í manÏel matky
právoplatne zaprel otcovstvo. Urãenie
otcovstva súdom by prichádzalo do

úvahy vtedy, ak by aj skor‰í manÏel
úspe‰ne zaprel otcovstvo.

Ak bolo otcovstvo urãené súhlas-
n˘m vyhlásením rodiãov, otcovstvo
môÏe zaprieÈ muÏ, ktorého otcovstvo
bolo takto urãené, matka, dieÈa (v prí-
pade maloletého dieÈaÈa jeho opatrov-
ník), opatrovník otca, ak otec stratil
spôsobilosÈ na právne úkony. Plynutie
trojroãnej lehoty (lehota nie je daná pre
dieÈa) na zapretie otcovstva v tomto prí-
pade zaãína plynúÈ odo dÀa urãenia
otcovstva súhlasn˘m vyhlásením rodi-
ãov. Zákon o rodine urãuje, Ïe táto troj-
roãná lehota sa neskonãí skôr, ako dieÈa
dov⁄‰i tri roky veku. Otcovstvo urãené
rozhodnutím súdu podºa tretej právnej
domnienky nemoÏno zaprieÈ. 

Nov˘m in‰titútom zapretia otcov-
stva je zapretie otcovstva na návrh die-
ÈaÈa. Zákon o rodine touto právnou
úpravou v˘znamn˘m spôsobom zasa-
huje do osobného stavu otca, matky aj
dieÈaÈa. Podmienkou pre podanie takej-
to Ïaloby dieÈaÈom je predov‰etk˘m
záujem dieÈaÈa a skutoãnosÈ, Ïe obom
rodiãom uplynula lehota na podanie
Ïaloby na zapretie otcovstva. Konanie
má 2 fázy, a to konanie o prípustnosti
zapretia otcovstva a samotné konanie
o zapretie otcovstva. Aktívnu legitimá-
ciu na podanie Ïaloby má iba dieÈa, ak je
maloleté, musí byÈ zastúpené opatrovní-
kom. Ak dieÈa zomrie, nemôÏe za neho
nikto podaÈ takúto Ïalobu a v prípade,
Ïe zomrie poãas zaãatého konania,
nemoÏno v zaãatom konaní pokraãovaÈ. 

Takto moÏno zaprieÈ otcovstvo
i v prípade, kde zákon priamo poãítal
s t˘m, Ïe za otca dieÈaÈa sa bude pova-
ÏovaÈ in˘ muÏ neÏ biologick˘ otec, a to
aj bez jeho súhlasu. V zmysle Dohovo-
ru o právach dieÈaÈa dieÈa má právo
poznaÈ svojich rodiãov. Preto zákon
o rodine v ustanovení zapretia otcov-
stva na návrh dieÈaÈa venuje osobitnú
ochranu záujmu dieÈaÈa a súd pri roz-
hodovaní o prípustnosti zapretia otcov-
stva sleduje tento záujem. Îalobu
o zapretie otcovstva môÏe dieÈa podaÈ
aÏ po právoplatnosti súdneho rozhod-
nutia, ktor˘m súd vyslovil v konaní
o prípustnosti zapretia otcovstva, Ïe
zapretie otcovstva je v záujme dieÈaÈa.
Takáto Ïaloba potom smeruje proti
otcovi, ktor˘ je zapísan˘ v rodnom liste
dieÈaÈa, matke. Ak jeden z rodiãov ne-
Ïije, smeruje Ïaloba proti druhému
rodiãovi. Ak v‰ak neÏije ani jeden rodiã
zapísan˘ v rodnom liste dieÈaÈa, Ïalobu
nemoÏno podaÈ vôbec, a to ani v prípa-
de, ak súd rozhodol o prípustnosti
zapretia otcovstva.

V prípade úspe‰ného zapretia matri-
kového otca právoplatn˘m súdnym
rozhodnutím môÏe byÈ otcovstvo iného
muÏa k tomuto dieÈaÈu urãené buì
súhlasn˘m vyhlásením rodiãov, alebo

�dokončenie na str. 24
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Voľne prístupná internetová aplikácia ISTP predstavuje komplexnú
základňu informácií o svete práce. Tento integrovaný a viacúčelový
systém na jednom mieste poskytuje zamestnancom úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny množstvo hodnotných informácií, ktoré je
možné využívať v procesoch poskytovania informačno-poraden-
ských služieb, v efektívnom zabezpečení úloh a ďalšom skvalitňo-
vaní klientovo orientovaných služieb v oblasti odborného poraden-
stva a sprostredkovateľských služieb a napĺňať tak zákon o službách
zamestnanosti.
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ORIENTÁCIA NA 
MOTIVOVANÝCH KLIENTOV
Pri vyuÏívaní na úradoch práce je ISTP
primárne orientovan˘ na motivova-
n˘ch klientov, ktorí majú záujem
aktívne sa podieºaÈ pri rie‰ení svojej
neºahkej situácie. Poãítaãové zruãnosti
t˘chto klientov pri práci s ISTP sú víta-
né. Vhodn˘m zaãlenením prvkov ISTP
do ìal‰ích aktivít úradu (Individuálne
akãné plány, motivaãné kurzy, kluby

práce, bilanãná diagnostika, voºba
povolania, zmena zamestnania a pod.)
je vyuÏitie podstatne ‰ir‰ie, keì s klien-
tom spolupracuje profesionálne pri-
praven˘ zamestnanec úradu práce.

Celo‰tátne prístupná internetová
aplikácia ISTP umiestnená na portáli
www.istp.sk uÏ v súãasnom období
poskytuje bezplatne cenné informácie
pre v˘ber povolania, pri zmene povo-
lania alebo pre rie‰enie problémov
s pracovn˘m uplatnením uchádzaãa
a záujemcu o zamestnanie.

ISTP nasmeruje na‰e úrady práce
na cestu zvy‰ovania odbornosti a kvali-
ty poskytovan˘ch sluÏieb, modernizá-
cie pracovn˘ch postupov, zvy‰ovania
v˘konnosti a efektívnosti v súlade so
zámermi Ústredia práce a MPSVR SR.

ROZDELENIE NOVÉHO WEBU
Z pohºadu informaãno-poradensk˘ch
sluÏieb, sluÏieb odborného poraden-
stva a sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb
sú v˘znamné 3 základné stavebné
kamene celého systému:

� 1. Kartotéka typov˘ch pozícií� 2. Anal˘za individuálneho poten-
ciálu� 3. Anal˘za spôsobilosti

Kartotéka typov˘ch pozícií (KTP) –
databáza popisuje deºbu práce, aspek-
ty v˘konu práce a poÏiadavky na
vykonávateºa. V‰etk˘m zamestnan-
com úradov PSVR slúÏi ako nástroj,
z ktorého je moÏné získaÈ potrebné
informácie o poÏadovan˘ch profe-

siách tak, aby pri priamom kontakte
s klientom vedeli podaÈ komplexné
informácie o obsahu práce, poÏiadav-
kách na vykonávateºa a pod.

V‰etky pozície uvedené v KTP sú
popísané jednotnou metodikou, v jed-
notnej ‰truktúre.

Prístup k databáze je bezplatn˘ aj
pre zástupcov zamestnávateºov, ako
nasvedãujú priame kontakty a skúse-
nosti s nimi, tí tento systém vyuÏívajú

v personálnej práci. Prínosom KTP je to,
Ïe predstavuje celo‰tátny jednotn˘
nástroj pre komunikáciu zamestnancov
úradov PSVR s personalistami a tak
umoÏÀuje zjednocovaÈ pohºad na názvy
jednotliv˘ch pozícií, popis základn˘ch
poÏiadaviek na zamestnancov a pod.

KTP je priebeÏne aktualizovaná
a rozvíjaná tak, aby odráÏala reálny
stav vo svete práce. K júnu 2006 obsa-
huje 1 518 povolaní a typov˘ch pozí-
cií zatrieden˘ch do 37 smerov odbor-
ného zamerania:

ANALÝZA INDIVIDUÁLNEHO
POTENCIÁLU (AIP)� úãinn˘ nástroj pre vypracovanie

individuálnych akãn˘ch plánov,� nástroj umoÏÀujúci klientovi prost-
redníctvom sady dotazníkov a tes-
tov popísaÈ sám seba, vytvoriÈ svoj
komplexn˘ profil v ‰truktúre dát
porovnateºnej s poÏiadavkami uve-
den˘mi pri pozícii v KTP. 

Z informácií, ktoré klient o sebe uve-

die, sa zostaví jeho osobnostn˘ profil,
ktor˘ je v ìal‰ích krokoch porovnáva-
n˘ so v‰etk˘mi profilmi pozícií v Kar-
totéke typov˘ch pozícii. Na základe
tohto porovnania sú klientovi ponúk-
nuté pozície, pre ktoré je najvhodnej‰í
z pohºadu kvalifikaãn˘ch, osobnost-
n˘ch a zdravotn˘ch poÏiadaviek.

V závislosti na zvolenom type
klienta (volí sa, ãi ide o Ïiaka, klienta
ochotného zv˘‰iÈ si stupeÀ vzdelania,
ochotného sa rekvalifikovaÈ, alebo
klienta, ktor˘ sa chce ihneì umiestniÈ

Pomocník pre služby zamestnanosti
(INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ)

�

� Administratívne a správne ãinnosti � Bezpeãnostné ãinnosti� Doprava � Po‰ty� Ekonomické ãinnosti � PeÀaÏníctvo� Informaãné technológie � Právne ãinnosti� Umenie a kultúra � ·port� ManaÏment � Obchod� Pohostinstvo, gastronómia, � âinnosÈ úradov práce, 
cestovn˘ ruch sociálnych vecí a rodiny� PoÏiarna ochrana � Zememeraãstvo� Stavebné ãinnosti � V˘chova a vzdelávania� ËaÏba a úprava surovín, � Poºnohospodárska v˘roba, lesníctvo,
uÏitá geológia rybolov, vodné hospodárstvo� Textilná a odevná v˘roba � KoÏiarska v˘roba� Spracovanie dreva � V˘roba a spracovanie papiera� Polygrafia � Chemická v˘roba� Sklárska a keramická v˘roba � V˘roba kovov� Strojárske ãinnosti � Elektrotechnické ãinnosti� Telekomunikácie � Energetika� Umelecká remeselná v˘roba � Osobné, prevádzkové sluÏby� Zdravotníctvo � Ochrana Ïivotného prostredia� Potravinárska v˘roba

@@
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na trhu práce) sú vybrané oblasti ana-
l˘zy, ktor˘mi klient pri zadávaní úda-
jov prechádza. V AIP je spolu s voºbou
typu klienta trinásÈ oblastí:

ëal‰ou vyuÏívanou funkciou AIP je
moÏnosÈ tvorby európskeho Ïivotopi-
su. Ide o formulár odporúãan˘ Európ-
skou komisiou (vychádza z EURO-
PASSu) pre písanie profesijného Ïivo-
topisu. âasÈ údajov je moÏné prebraÈ
z vyplneného profilu klienta.

Klient sa vypæÀaním dotazníkov
podrobne diagnostikuje a definuje tak
predpoklady uplatnenia na trhu
práce, ão môÏe potenciálnym zamest-
návateºom ponúknuÈ. KaÏd˘ klient si
svoj profil tvorí iba raz, keìÏe nástroj
umoÏÀuje uÏívateºovi, aby si svoj pro-
fil uloÏil (je to moÏné kedykoºvek
v priebehu tvorby profilu). T̆ m ho
zachová pre budúce pouÏitie.

Aplikácia je kon‰truovaná ako
anonymná, chránená heslom a ãísel-
n˘m kódom. Je na vôli klienta, ãi ju
sprístupní pre zamestnancov úradov
PSVR. 

Samotná aplikácia je bezplatne
prístupná akémukoºvek uÏívateºovi
internetu.

Anal˘za spôsobilosti (AS) – nástroj
porovnávajúci profil klienta s profilmi
typov˘ch pozícii a vyberajúci vhodné
pozície podºa miery spôsobilosti
(zhody jednotliv˘ch dát). 
Ponuka typov˘ch pozícii je vhodn˘m
podkladom pre komunikáciu s klien-
tom pri odbornom poradenstve a pri
preventívnom poradenstve (voºbe
povolania). Väã‰inou b˘vajú pre kon-
zultácie najvhodnej‰ie typové pozície
ponúkané na prv˘ch dvoch aÏ troch
stránkach, záleÏí na type klienta (hºa-
dám prácu, chcel by som si zv˘‰iÈ kva-
lifikáciu...). Vo v˘sledkoch sú pri
niektor˘ch pozíciách zobrazené
v stæpci „ëal‰ie informácie“ i dispro-
porcie v spôsobilosti, ão môÏe byÈ
zdrojom ìal‰ích poradensk˘ch aktivít
(odporúãanie absolvovanie konkrét-
neho kurzu a pod.). 

Aplikácia vyhºadáva voºné miesta
vhodné pre daného klienta na základe
vygenerovan˘ch vhodn˘ch typov˘ch
pozícií. Konkrétne aktuálne voºné
miesta sú preberané z troch rôznych
databáz:� 1. databáza Ústredia práce – cent-

rálna databáza voºn˘ch miest zo

zobrazí informácie o ‰kolách, ktoré
poÏadovan˘ odbor vyuãujú. V prípade
ch˘bajúceho kurzu, certifikátu je
odskokom dostupná databáza ìal‰ie-
ho vzdelávania, kde sú k dispozícii
informácie kde, kedy a za koºko je
moÏné dan˘ kurz absolvovaÈ, prípad-
ne získaÈ chybajúci certifikát. Zdro-
jom informácii je databáza spoloãnos-
ti Education, s.r.o., sprístupnená na
internetovej adrese www.kurzy.sk. 

Celá aplikácia ISTP je koncipova-
ná tak, aby sa vejár moÏností ão naj-
viac otváral, aby ponuka typov˘ch
pozícii priviedla klienta k úvahe, Ïe
môÏe prípadne robiÈ i nieão iné, ako
doteraz vykonával. Táto skutoãnosÈ
nemusí byÈ vnímaná klientmi vÏdy
len pozitívne. Av‰ak veºa in‰piratív-
nych informácii môÏe poradca vyuÏiÈ
vo svojej práci pri komunikácii
s klientom.

Technicko-organizaãné rie‰enie
vyuÏívania ISTP v podmienkach
úradu práce je individuálne a závisí
na podmienkach konkrétneho úradu.
Pracovníci úradu majú prístup k apli-
kácii zo svojho poãítaãa (pokiaº by
nastali komplikácie, je nutné obrátiÈ
sa na správcu siete). Aplikácia je
navrhnutá tak, Ïe s Àou môÏu praco-
vaÈ i klienti úradu PSVR, av‰ak je
nutné umoÏniÈ im prácu s poãítaãom
pripojen˘m na internet, na ão slúÏia
Kluby práce a predov‰etk˘m Infor-
maãno-poradenské strediská. 

Na internetovej stránke www.istp.sk
(v ãasti KTP, Informácie o projekte) je
moÏnosÈ získaÈ ìal‰ie informácie
o aplikácii. Nachádzajú sa tu okrem
popisu a charakteristiky systému aj
súbory na stiahnutie, medzi ktor˘mi
nech˘ba PowerPointová prezentácia
a ·koliaci materiál, v ktorom je
podrobne vysvetlená práca s apliká-
ciou.

PhDr. Helena Furindová,
riaditeľka odboru odborného poradenstva

ÚPSVR

v‰etk˘ch regionálnych úradov práce� 2. databáza spoloãnosti Profesia,
s.r.o.� 3. databáza voºn˘ch miest v sieti

EURES – tu sú sústredene pracovné
ponuky v zahraniãí urãené sloven-
sk˘m obãanom

Ponuky vìaka väzbám v prevodní-
ku typov˘ch pozícii na KZAM (resp. na
pozície v ‰truktúre Profesie) a zaraìo-
vaním reálnych voºn˘ch miest do ãísel-
níku KZAM, môÏu vykazovaÈ odch˘lky
od predstavy klienta. Aj tak je moÏné
vyuÏívaÈ túto ponuku ako podklad pre
ìal‰ie konzultaãné aktivity poradcov
a sprostredkovateºov. V tejto funkcii je
moÏné vidieÈ jednu z moÏností samo-
obsluÏného sprostredkovania. Anal˘za
spôsobilosti je integrovaná do modulu
AIP (viì vy‰‰ie).

INTEGRUJÚCE FUNKCIE 
SYSTÉMU
Integrovan˘ systém typov˘ch pozícií
sústreìuje informácie o trhu práce na
jednom mieste, ãím zamestnanci úra-
dov PSVR a v‰etci uÏívatelia získavajú
ãas, keìÏe nemusia nav‰tevovaÈ viaceré
internetové stránky. T˘m sa vytvára
ìal‰í priestor pre poradenské aktivity. 

Okrem uÏ spomínan˘ch informácií
o mzdách pri danej typovej pozícii,
ktoré sú ãerpané zo systému R·CP
(Regionálna ‰tatistika ceny práce), je
moÏné získaÈ podrobnej‰ie informácie
o problematike vzdelania – kde získaÈ
uvedené vzdelanie v kvalifikaãn˘ch
poÏiadavkách. Priamy odskok z kódu
Klasifikácie odborného vzdelania

� typ klienta � ìal‰ie zruãnosti � typ povolania � certifikáty � ‰kolské vzdelanie � oblasÈ záujmov � prax � záujmov˘ typ � vodiãsk˘ preukaz � osobnostné � jazyky � zdravotn˘ stav � poãítaãe 
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■ ĽUDÍ POBERAJÚCICH RODIČOVSKÝ 
PRÍSPEVOK ČAKÁ OD AUGUSTA ZMENA
ªudí poberajúcich rodiãovsk˘ príspevok, ãaká od augusta

zmena. Musia sa od zaãiatku do konca augusta prihlásiÈ do
Sociálnej poisÈovne na dôchodkové poistenie. Inak sa im
obdobie, ktoré sa starajú o dieÈa, nezapoãíta do dôchodku. Ak
nejde o zamestnanca, od 1. augusta si musia v‰etky fyzické
osoby, ktoré sa riadne starajú o dieÈa do ‰iestich rokov, podaÈ
prihlá‰ku do Sociálnej poisÈovne do 15 dní odo dÀa narodenia
dieÈaÈa. Pri oneskorenom prihlásení vznikne dôchodkové po-
istenie aÏ odo dÀa podania prihlá‰ky. J. MURÍNOVÁ, redaktor-
ka: hovorkyÀa Popradu Zuzana POJEDINCOVÁ povedala, Ïe
vy‰lú sociálnych pracovníkov informovaÈ o novinke rodiny
v hmotnej núdzi. PretoÏe sú medzi nimi aj takí, ktorí urãite
nezachytia túto informáciu v médiách. Sociálni pracovníci po
náv‰teve poskytnú základné poradenstvo a zároveÀ rodiãom
odovzdajú tlaãivo s prihlá‰kou. Rodiãia sa musia na dôchod-
kové poistenie prihlásiÈ. Poistné za nich platí ‰tát. V prípade
zamestnancov má povinnosÈ nahlásenia zamestnávateº.

Rozhlasová stanica Okey

■ STRUČNE
Dávky v hmotnej núdzi by sa mali od septembra zv˘‰iÈ

o 5,2 percenta. Vypl˘va to z návrhu, ktor˘ pripravilo minis-
terstvo práce. StúpnuÈ by mali aj ìal‰ie sociálne príspevky.
Základná dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca by sa mala
zv˘‰iÈ o 80 korún na 1 640. Príspevok na zdravotnú starostli-
vosÈ navrhuje ministerstvo zv˘‰iÈ o desaÈ korún na 60. O 200
korún, na 1 900, by mal stúpnuÈ aktivaãn˘ aj ochrann˘ prís-
pevok. Príspevok na b˘vanie jednotlivcom má od septembra
podºa návrhu stúpnuÈ o 100 korún na 1 460 Sk. 

Pravda; ČTK, TASR

■ V POPRADE OTVORIA DENNÝ STACIONÁR 
PRE HENDIKEPOVANÝCH OBČANOV

V Poprade chystajú lep‰iu budúcnosÈ svoji hendikepovan˘m
obãanom. Otvoria prv˘ denn˘ stacionár, ktor˘ dalo mesto za
korunu do dlhodobého prenájmu ZdruÏeniu na pomoc
ºuìom s mentálnym postihnutím. To je veºká ‰anca pre ºudí
s mentálnym a kombinovan˘m postihnutím, Ïe koneãne
budú môcÈ tráviÈ svoje dni medzi svojimi rovesníkmi a zmys-
luplne a taktieÏ v plnej aktivite v rámci svojich moÏností. Tu
budú prakticky pod dohºadom, budú maÈ tu zaopatrovanie,
dozor a urãité pracovné rehabilitácie, pracovnú terapiu
a podobné ãinnosti. SúãasÈou stacionára by mal byÈ aj Domov
sociálnych sluÏieb a chránená dielÀa. Prv˘ch klientov chcú
privítaÈ uÏ v septembri.

Rozhlasová stanica Expres

■ MALÁ OBEC ZBOJNÉ ZÍSKALA FINANCIE 
Z EUROFONDOV
Obec Zbojné s 214 obyvateºmi patrí medzi najmen‰ie obce

Medzilaboreckého okresu, v ktorom je nedostatok pracovn˘ch
príleÏitostí. Napriek tomu sa vedenie samosprávy snaÏí vytvá-
raÈ v obci také Ïivotné podmienky, aby hlavne mladí ºudia
neodchádzali z doliny za prácou do zahraniãia. „Z eurofondu
Sapard sme získali 3,7 milióna korún na rekon‰trukciu miest-
nych komunikácií a opravili sme budovu obecného úradu,“
uviedla starostka obce Anna Ko‰ãová. Obyvatelia obce majú
k dispozícii obnoven˘ kultúrny dom, ku ktorému pribudla
kuchyÀa. „Na vynovenie kultúrneho stánku sme získali ìal-
‰ích 500-tisíc korún, zvy‰ok sme doplatili z vlastného rozpo-
ãtu,“ doplnila starostka. Dodala, Ïe v súãasnosti venujú pozor-
nosÈ ãisteniu verejn˘ch priestranstiev, na ktor˘ch sa podieºajú
17 pracovníci v rámci mal˘ch obecn˘ch sluÏieb. V obci budujú
futbalové ihrisko. Samospráva sa dohodla so ‰tátnymi lesmi

Krátke správy

o navrátení urbariátu do správy obce a uvaÏuje o v˘stavbe
kanalizácie a vodovodu. Obyvatelia obce si starostovanie Ïeny,
ktorá je vo funkcii prvé volebné obdobie, pochvaºujú a tvrdia,
Ïe aj v mal˘ch obciach sa dajú vyuÏívaÈ eurofondy, ktoré pris-
pievajú k napredovaniu mal˘ch dedín. Sme; tasr1

■ V TRNAVE OTVORILI KLUB PRÁCE 
PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
Oddelenie sluÏieb odborného poradenstva Úradu práce,

sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v Trnave otvorilo prvého
júla klub práce pre uchádzaãov o zamestnanie. Aktivity skupi-
nového odborného poradenstva klubu práce prispejú k rozvo-
ju schopností a zruãností uchádzaãov o zamestnanie a tieÏ pri
získaní vedomostí a informácií vo viacer˘ch oblastiach.
Uchádzaãi o zamestnanie sa v klube práce uãia zásadám a pra-
vidlám efektívnej komunikácie s potenciálnym zamestnávate-
ºom, venujú sa aj príprave na vstupn˘ pohovor, ãi v˘berové
konanie do zamestnania. Cviãia si tieÏ sebapresadenie a tech-
niky sebapresadenia, sebahodnotenie a sebaprezentáciu.
Poradca z ÚPSVR ich v prípade potreby motivuje k zmene
zamestnania alebo zaãatiu podnikania. Uãia sa správne písaÈ
Ïivotopis, ÏiadosÈ, ãi motivaãn˘ list, ako aj vyhºadaÈ si pracov-
né ponuky prostredníctvom internetu. Predpokladáme, Ïe 27
percent uchádzaãov o zamestnanie zapojen˘ch do projektu
bude úspe‰ne umiestnen˘ch na trhu práce. Interiérové vyba-
venie a zariadenie klubu modern˘mi informaãn˘mi technoló-
giami financovali z prostriedkov získan˘ch z Európskeho soci-
álneho fondu a ãiastoãne i zo ‰tátneho rozpoãtu. Investícia pri-
tom predstavovala ãiastku 380 tisíc korún. Intern˘ projekt rea-
lizovali v rámci Národného projektu Zefektívnenie, moderni-
zácia a zvy‰ovanie rozsahu odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb.
Cieºom projektu je i roz‰írenie poskytovania komplexného
súboru kvalitn˘ch odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb uchádza-
ãom o zamestnanie, so zámerom zv˘‰iÈ ich zamestnateºnosÈ
a uplatniteºnosÈ na trhu práce Trnavské noviny

■ TALIANSKO OTVÁRA PRACOVNÝ TRH 
SLOVÁKOM
Slováci cestujúci za prácou na farmách v Taliansku uÏ

ãoskoro nebudú potrebovaÈ pracovné povolenia. Taliansko
vãera oznámilo, Ïe konãí s obmedzeniami v prístupe na pra-
covn˘ trh pre obãanov z nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov únie. Dne‰-
n˘m dÀom sa zaãala procedúra zru‰enia obmedzení v prístu-
pe na pracovn˘ trh, oznámil úrad talianskeho premiéra v liste
zástupcom nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov. „Konãíme s diskriminá-
ciou nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov,“ povedal Enrico Letta z úradu
talianskej vlády. Otvorenie pracovného trhu sa v praxi preja-
ví zrejme o niekoºko t˘ÏdÀov. UÏ teraz sa predpokladá, Ïe
budúcim zamestnancom aj zo Slovenska nebudú v Taliansku
klásÈ prekáÏky. V Taliansku je pritom dlhodobo dopyt po
zdravotníkoch, kuchároch ãi po personále v re‰tauraãn˘ch
a hotelov˘ch sluÏbách, ako aj na sezónne práce v poºnohos-
podárstve. V‰etk˘m záujemcom v‰ak miestni znalci odporú-
ãajú, aby si overili dôveryhodnosÈ agentúry, ktorá sa ponúka
na sprostredkovanie práce. Talianskom totiÏ nedávno otriasol
‰kandál odhalenia núten˘ch táborov na juhu krajiny, kde
v podmienkach novodobého otroctva Ïili a pracovali desiat-
ky Poliakov. Polícia zachránila 113 z nich, ‰tyria zrejme spá-
chali samovraÏdu. DvadsaÈ ºudí zatkla v súvislosti s pa‰ova-
ním ºudí. ZnalosÈ talianãiny nie je podmienkou na zamestna-
nie sa. DohovoriÈ sa po taliansky je v‰ak samozrejme v˘ho-
dou, najmä preto, Ïe angliãtina v Taliansku nie je aÏ taká roz-
‰írená, talianãina je aj preto v prípade lep‰ie platenej práce
nevyhnutnosÈou. Na trhu práce by v‰ak Slováci nemali byÈ
nijako diskriminovaní. Taliansko tak bude ôsmym zo „sta-
r˘ch“ ãlenov Európskej únie, ktoré sa rozhodli otvoriÈ nov˘m
ãlenom svoj pracovn˘ trh. Ten sa po Británii, Írsku, ·védsku
otvoril od mája aj v ·panielsku, Grécku, Portugalsku a Fín-
sku. „Vítame rozhodnutie Talianska zru‰iÈ obmedzenia,“
uvádza sa vo vyhlásení ‰éfa Európskej komisie Josého �
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Manuela Barrosa. Podºa pozorovateºov sa splnilo to, ão sa od
Barrosovho predchodcu Romana Prodiho oãakávalo. Na roz-
diel od predchádzajúcej vlády v Ríme, ktorá sa rozhodla zv˘-
‰iÈ kvóty na zamestnávanie ºudí z nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov,
Prodiho vláda povaÏuje otvorenie pracovného trhu predov-
‰etk˘m za politické proeurópske gesto a aÏ potom za hospo-
dársky v˘hodné. Pracovné trhy v EÚ: 
• Otvoren˘ prac. trh: noví ãlenovia EÚ, Británia, Írsko, ·véd-
sko, ·panielsko, Portugalsko, Grécko, Fínsko, od leta Taliansko 
• Zatvoren˘ prac. trh: Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Bel-
gicko, Holandsko, Luxembursko, Dánsko 

Pravda

■ NEZAMESTNANÝM MÁ POMÔCŤ INKUBÁTOR 
V ZLATEJ BANI
V jednom z domov v Zlatej Bani je v t˘chto dÀoch neb˘-

val˘ ruch. VyrásÈ v Àom má Komunitn˘ pracovn˘ inkubátor.
Urãen˘ bude hlavne nezamestnan˘m z tejto obce neìaleko
Pre‰ova ãi zo susedn˘ch dedín. Momentálne sú v Àom dve
desiatky praÏsk˘ch mládeÏníkov. „Sme z farnosti sv. Mateja.
Minul˘ rok sa nám tu veºmi páãilo, b˘vali sme v ‰kôlke. Teraz
sme dostali moÏnosÈ b˘vaÈ v tomto domãeku, ktor˘ sa pri-
pravuje pre ten projekt,“ povedala nám 21-roãná Anna Jaro-
‰íková, jedna z úãastníãok tohto tábora. Obec im poskytla
ubytovanie v tomto objekte, oni za to pomáhajú s jeho údrÏ-
bou. Majú stanoven˘ program, ako to uÏ b˘va v tak˘chto tábo-
roch. KaÏdé ráno majú om‰u s vlastn˘m kÀazom, okrem toho
chodia do hôr. Na takomto „puÈáku“ chcú nav‰tíviÈ „inú sku-
pinku z Prahy, na‰ich známych, ktorí tu s nami boli minul˘
rok“. So starostlivosÈou zo strany starostu a jeho manÏelky sú
spokojní. A ão sa im tu najviac páãi? „To sa nedá takto pove-
daÈ. No páãi sa nám hlavne to, Ïe sú na nás v‰etci dobrí
a, samozrejme, je tu nádherná príroda.“ ManÏelka starostu
Zlatej Bane Du‰ana Demãáka ªudmila pôsobila desaÈ mesia-
cov ako sociálna pracovníãka pre obce Koko‰ovce, Teriakov-
ce, Záborské a Zlatá BaÀa. Na túto prácu nadviazala projek-
tom Komunitn˘ pracovn˘ inkubátor, ktor˘ bol podporen˘
Fondom sociálneho rozvoja, v rámci programu Rozvoj lokál-
nej infra‰truktúry. Je tu veºmi veºa nezamestnan˘ch. Preto
vznikol tento projekt, Projekt vytvorilo obãianske zdruÏenie
Permoník. Zameriava sa v Àom hlavne na nezamestnan˘ch.
V Zlatej Bani je ich 37, hovorí ªudmila Demãáková, priãom
jedn˘m dychom dodáva, Ïe do projektu budú zapájaní
postupne. Nedá sa naraz v‰etk˘ch. V domãeku – inkubátore
majú hraÈ prím ºudové remeslá. Zakúpená je hrnãiarska pec,
k dispozícii budú aj krosná. Seniori budú uãiÈ mládeÏ tkaÈ
koberce ãi obrusy. ZároveÀ bude objekt slúÏiÈ aj pre nácvik
súboru Zlatobanãan, ktor˘ tvorí 15 dievãat. âasovo projekt
nie je ohraniãen˘. Peniaze prídu len na rekon‰trukciu objek-
tu, ktorá má byÈ hotová novembri. Jej vyuÏitie ostane na
‰ikovnosti obce. Pí‰eme ìal‰ie projekty. Na vzdelávanie, na
prácu, postupne by sa mala tá ponuka roz‰irovaÈ.

Prešovský korzár

■ ZA PRVÝ POLROK ODHALILI 
VYŠE 500 NELEGÁLNYCH ZAMESTNANCOV
Nelegálne zamestnan˘ch je na Slovensku stále dosÈ, Ústredie

práce za prv˘ polrok na‰lo viac ako 500 ºudí, ktorí pracovali
naãierno, najviac prípadov nelegálneho zamestnávania nachá-
dzajú kontrolóri v re‰tauráciách a v poºnohospodárstve. Pre
zamestnávateºov nie je tento fakt nijako zvlá‰È prekvapiv˘. Ako
názorn˘ príklad vlastne môÏme pouÏiÈ nejakú malú krãmiãku
niekde na dedinke, kde majiteº tejto krãmiãky zamestnáva toho
svojho zamestnanca a dáva mu hrubú mzdu povedzme 7-tisíc
korún, av‰ak tohto zamestnávateºa tento zamestnanec nestojí 
7-tisíc, ale stojí ho povedzme 10-tisíc korún.

Podnikatelia tvrdia, Ïe treba zru‰iÈ minimálnu mzdu
a zníÏiÈ odvody, potom nebude dôvod zamestnávaÈ ºudí na-
ãierno. Ústredie práce robí kontroly ãiernej práce priebeÏne,
v t˘chto dÀoch fini‰uje s vyhodnotením údajov za prv˘ pol-

rok. Bolo vykonan˘ch 2-tisíc 626 kontrol a celkovo bolo ulo-
Ïen˘ch 139 pokút v celkovej v˘‰ke 887-tisíc 500 korún. Kon-
trolóri hºadali ãiernu prácu najmä v Ko‰ickom a Nitrianskom
kraji, najmenej naopak v Bratislavskom. Za prv˘ polrok na‰li
kontrolóri aj viac ako tri stovky ºudí, ktorí si prácu hºadali cez
agentúry a práve tie im sprostredkovali nelegálne zamestna-
nie. Úrad práce vykonáva teraz v priebehu t˘chto troch
mesiacov - jún, júl, august, e‰te ìal‰ie kontroly a vykonáva
ich vo v‰etk˘ch agentúrach, ktoré sprostredkúvavajú prácu.
Zákon o nelegálnej práci pre‰iel v tomto roku zmenou, od leta
uÏ nie je nelegálne napríklad zamestnávaÈ na v˘pomoc rodin-
ného príslu‰níka v rodinnej firme. TA 3

■ NOVÁ MINISTERKA PRÁCE SĽUBUJE 
PRÍPLATOK K PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ
PRVÉHO DIEŤAŤA
Jedn˘m zo sºubov, o ktor˘ch hovorí nová ministerka

práce, je pomoc mlad˘m rodinám. Sºubuje im jednorazov˘
príplatok k príspevku pri narodení prvého dieÈaÈa, a to aÏ do
v˘‰ky 11 000 korún. Ak sa narodia dvojiãky, rodina by
mohla získaÈ 22 000 korún na deti. V súãasnosti je príspe-
vok pri narodení dieÈaÈa 4 460 korún. Okrem t˘chto peÀazí
plánuje ministerstvo práce daÈ prvorodiãkám príplatok vo
v˘‰ke 11 000 korún. Na prvé dieÈa by tak ãerstvá mamiãka
dostala viac ako 15 000 korún. Ak by sa narodili dvojiãky,
nová rodina by dostala príplatok na kaÏdé dieÈa. Ide vyloÏe-
ne o pomoc z hºadiska zvládnutia finanãnej nároãnosti v tej
rodine. Je v‰eobecne známe, Ïe populácia Slovenska sa utie-
ka k t˘m dobr˘m príkladom, k najbliÏ‰ím krajinám.
V na‰om prípade je to âeská republika. Tu sa totiÏ príspev-
ky upravovali uÏ v januári. B˘valá ministerka práce v‰ak
zvy‰ovanie jednorazovej pomoci na Slovensku nepovaÏuje
za správny krok. Na Slovensku sa za posledné roky rodí viac
detí a zv˘‰il sa aj poãet prvorodiãiek. Ak tak˘to trend bude
pokraãovaÈ, ‰tát bude musieÈ poãítaÈ s vy‰‰ími nákladmi na
jednorazové príplatky na prvé dieÈa. Ministerstvo financií
sa zatiaº nevyjadrilo, odkiaº by vyãlenilo peniaze na prvo-
rodencov. âaká na programové vyhlásenie vlády
. STV 1

■ ZLODEJOV SLEDUJÚ 
TELESNE HENDIKEPOVANÍ
V meste majú nové "oãká", ktoré dohliadajú nonstop na

bezpeãnosÈ v uliciach. Kamery, ktoré uÏ dva roky sledujú
páchateºov v Krompachoch, teraz monitoruje ‰esÈ zamest-
nancov s telesn˘m hendikepom. Vìaka nim vyráÏajú poli-
cajti k prípadom, ktoré by inak zostali neodhalené. V Krom-
pachoch sa dali in‰pirovaÈ levick˘m projektom, kde sa uÏ
sluÏby telesne hendikepovan˘ch prÈ stráÏení mesta osved-
ãili. Nov˘ch stráÏcov mesta vy‰kolili na novom digitálnom
pracovisku ‰peciálne pre túto prácu. „S ich robotou sme
veºmi spokojní,“ vraví prednosta mestského úradu Peter
Bratko. Náklady na nonstop fungovanie piatich kamier boli
minimálne, sponzorsky totiÏ prispela jedna miestna firma
a pracovníkov s telesn˘m hendikepom platí cez Európsky
sociálny fond úrad práce. „Striedame sa po ‰tyroch hodi-
nách, je to namáhavé najmä na oãi. Sledujeme nesprávne
parkovanie, v˘trÏnosti a priestupky pri poru‰ovaní verejné-
ho poriadku. Vìaka nám klesol aj poãet sprejerov,“ pochvá-
lil sa Slavomír Brutovsk˘, ktor˘ robí v Krompachoch "oãko",
ako svojich nov˘ch stráÏcov mesta naz˘vajú. V‰etko podo-
zrivé ihneì hlási policajtom. Tí vìaka pomocníkom v civi-
le pri monitoroch denne vy‰tartujú aj k 10 prípadom, ktoré
by bez kamier zostali nepov‰imnuté. KeìÏe kamery majú aj
noãné videnie, odhalili uÏ aj bitkára, ktor˘ pod rú‰kom noci
zmlátil svoju priateºku! Niekedy robia neporiadok známe
firmy. Inokedy pomôÏe aj to, Ïe ºudia reagujú na na‰e záz-
namy, ktoré sú odvysielané v káblovej televízii. Takto naprí-
klad mama spoznala svojho syna, ktor˘ kradol oplotenie. 

Nový Čas
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? Sme tri priateºky, vo veku od 24
do 26 rokov, a v súãasnosti pracu-

jeme v Anglicku v re‰tauraãn˘ch sluÏ-
bách. Od vstupu Slovenska do EÚ
máme uzatvorené so zamestnávate-
ºom pracovné zmluvy a sú vykonáva-
né odvody. Na‰a otázka znie, ãi raz
v budúcnosti sa nám táto odpracovaná
doba zaráta do obdobia dôchodkové-
ho poistenia, príp. ãi nám vznikne
nárok na dôchodok z poistenia v An-
glicku. Aké doklady bude potrebné
zabezpeãiÈ si pri odchode z Anglicka,
aby sa nám odpracovaná doba zapoãí-
tala pre nárok na dôchodok?

Ak niekto pracuje v jednej z ãlensk˘ch
krajín únie (Veºká Británia Àou je) alebo Eu-
rópskeho hospodárskeho priestoru, posu-
dzuje a potvrdzuje získanie dôb poistenia na
dôchodkové úãely príslu‰ná in‰titúcia (nosi-
teº sociálneho zabezpeãenia) tohto ‰tátu. In-
‰titúcia v mieste v˘konu zamestnania posú-
di získané doby dôchodkového poistenia
podºa vlastn˘ch právnych predpisov a pot-
vrdí ich získanie na predpísanom tlaãive E-
formulára. Potvrdenie dôb poistenia získa-
n˘ch v ãlenskom ‰táte Európskej únie si od
príslu‰nej in‰titúcie tohto ‰tátu Sociálna
poisÈovÀa automaticky vyÏiada vtedy, ak
poistenec v súvislosti s uplatnením nároku
na dôchodok z dôchodkového poistenia
v Slovenskej republike uvedie, Ïe bol
dôchodkovo poisten˘ aj v niektorom z ãlen-
sk˘ch ‰tátov Európskej únie.

Ak poistenec nezískal potrebn  ̆ poãet
rokov obdobia dôchodkového poistenia
podºa právnych predpisov Slovenskej repub-
liky, ale získal dobu poistenia aj v inom ‰táte,
na ktor  ̆sa vzÈahujú koordinaãné nariadenia
Európskej únie, alebo v zmluvnom ‰táte, pri
posudzovaní nároku na dôchodok sa bude
prihliadaÈ aj na doby, ktoré sa zapoãítavajú
na dôchodkové úãely podºa právnych pred-
pisov druhého ‰tátu. Ak po zapoãítaní dôb
poistenia získan˘ch v inom ‰táte, na ktor  ̆sa
vzÈahujú koordinaãné nariadenia Európskej
únie, alebo v zmluvnom ‰táte, vznikne nárok
na dôchodok, kaÏd  ̆‰tát bude následne vy-
plácaÈ sumu dôchodku zodpovedajúcu dobe
poistenia, ktorá bola získaná podºa jeho práv-
nych predpisov. V zásade v‰ak príslu‰n  ̆‰tát
dôchodok neprizná, ak poistenec v tomto
‰táte získal dobu poistenia krat‰iu ako jeden
rok. V takomto prípade dobu poistenia krat-
‰iu ako jeden rok zapoãíta ‰tát, ktor  ̆prizná-
va dôchodok.

Ak poistenec získal doby poistenia v Slo-
venskej republike a aj v inom ‰táte, na ktor˘
sa vzÈahujú koordinaãné nariadenia Európ-
skej únie, alebo v zmluvnom ‰táte, staãí, aby
podal len jednu ÏiadosÈ o dôchodok, ktorá sa
zásadne povaÏuje aj za ÏiadosÈ o dôchodok
z dôchodkového poistenia druhého ‰tátu.

Ak má Ïiadateº bydlisko na území Slo-
venskej republiky, ÏiadosÈ o dôchodok

z dôchodkového poistenia iného ‰tátu, na
ktor˘ sa vzÈahujú koordinaãné nariadenia
Európskej únie, podáva v príslu‰nej organi-
zaãnej zloÏke Sociálnej poisÈovne.

Ak má Ïiadateº bydlisko na území iného
‰tátu, na ktor  ̆sa vzÈahujú koordinaãné naria-
denia Európskej únie, ÏiadosÈ o dôchodok
zdôchodkového poistenia Slovenskej republi-
ky v zásade podáva prostredníctvom nositeºa
sociálneho poistenia tohto ‰tátu, a to aj vtedy,
ak neÏiada o dôchodok z dôchodkového po-
istenia ‰tátu, na území ktorého má bydlisko.

Mgr. Vladimíra Pôbišová,
riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou,

Sociálna poisťovňa

? Obraciam sa na vás s veºmi aktuál-
nym problémom, ktor˘ v súãas-

nosti zaujíma mnoh˘ch mlad˘ch ºudí,
ktorí chcú vycestovaÈ za prácou do
zahraniãia. Ako sa brániÈ pred agentú-
rami, ktoré ponúkajú prácu v zahrani-
ãí, no po zaplatení istého poplatku na
svojho klienta „zabudnú“? Ak˘m
spôsobom moÏno preveriÈ takéto
pochybné agentúry?

Dominika
Veºmi dôleÏit˘m krokom pred samot-

n˘m sprostredkovaním zamestnania je
overenie dôveryhodnosti a serióznosti
agentúry, ktorá takúto prácu ponúka. Ak
nájdete inzerát v novinách, overte si kon-
taktnú osobu uvedenú na inzeráte. Veºmi
podozrivé inzeráty majú uvedené len tele-
fónne ãísla a minimum informácií o práci.
Seriózne agentúry poskytujú v inzerátoch
ão najviac informácií o práci. Zoznam
agentúr, ktoré majú povolenie na sprost-
redkovanie zamestnania za úhradu, sa
nachádza na webovej stránke www.ups-
var.sk a je priebeÏne aktualizovan˘.

Ako nájdete zoznam na webe:
(Na ºavej modrej strane na‰ej webovej
stránky si nájdite kolonku SluÏby zamest-
nanosti. ëalej Sprostredkovateºské sluÏ-
by, Ne‰tátni poskytovatelia sluÏieb
zamestnanosti. Po kliknutí na danú poloÏ-
ku sa vám objavia typy agentúr. Pozrite si
preto tabuºku, kde je Sprostredkovanie
zamestnania za úhradu. V nej nájdete
Zoznam SZU. Po jeho otvorení sa zobrazí
tabuºkov˘ zoznam agentúr, ktoré majú od
Ústredia práce povolenie na túto ãinnosÈ. 

Medzi dôleÏité formy overenia serióz-
nosti agentúry patrí aj osobná náv‰teva
agentúry, kde obãan má právo vyÏiadaÈ si
od agentúry povolenie na sprostredkovanie
zamestnania za úhradu. ZároveÀ má právo
na informácie t˘kajúce sa jeho práv a povin-
ností, ktoré súvisia so zamestnávaním
v zahraniãí. ëal‰ou z moÏností overenia si
agentúry je overenie jej licencie na najbliÏ-
‰om úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Nezabudnite na dôleÏité veci pri jed-
naní s agentúrou:

Zákon o sluÏbách zamestnanosti ìalej
stanovuje, Ïe od fyzickej osoby môÏe
agentúra vyberaÈ poplatok za sluÏby
súvisiace so sprostredkovaním zamestna-
nia aÏ po sprostredkovaní zamestnania.

Sprostredkovateº, ktor˘ sprostredkuje
zamestnanie za úhradu v zahraniãí, musí
uzatvoriÈ s obãanom písomnú dohodu
o sprostredkovaní zamestnania za úhra-
du. PovinnosÈou sprostredkovateºa je aj
informovaÈ obãana, ktorému sprostredkú-
va zamestnanie za úhradu v zahraniãí,
o jeho právach a povinnostiach, ktoré
súvisia so zamestnávaním v zahraniãí. 

âo musí obsahovaÈ dohoda o sprostred-
kovaní zamestnania?� názov, adresu, identifikaãné ãíslo

zahraniãného zamestnávateºa a druh
ekonomickej ãinnosti zahraniãného
zamestnávateºa,� dæÏku trvania zamestnania,� druh práce, mzdu alebo plat a ìal‰ie
pracovné podmienky,� spôsob a podmienky zdravotného po-
istenia,� dôleÏitou ãasÈou dohody je rozsah
zodpovednosti sprostredkovateºa za
nedodrÏanie podmienok dohody,� v˘‰ku úhrady za sprostredkovanie
zamestnania za úhradu.

Stanovuje zákon v˘‰ku úhrady pre agentú-
ru za sprostredkovanie práce v zahraniãí?

V˘‰ka úhrady od obãana, ktorému je
zamestnanie sprostredkované, je limitovaná
podºa § 25 ods. 3 zákona ã. 5/2004 Z. z.
o sluÏbách zamestnanosti. Zákon stanovuje,
Ïe od fyzickej osoby môÏe sprostredkovateº
vyberaÈ poplatok za sluÏby súvisiace so
sprostredkovaním zamestnania do urãenej
sumy a tento poplatok sprostredkovateº
vyberá aÏ po sprostredkovaní zamestna-
nia. Ide o jednorazovú platbu, ktorej v˘‰ka
predstavuje 20 % z mesaãnej mzdy dojed-
nanej medzi obãanom a jej zamestnávate-
ºom, ak sa sprostredkuje zamestnanie na
obdobie najviac 6 mesiacov a 30 % z mesaã-
nej mzdy, ak sa sprostredkuje zamestnanie
na obdobie dlh‰ie ako 6 mesiacov.

Mgr. Martin Labanc
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

? Môj syn je epileptik ZËP. Nav‰tevuje
‰peciálnu internátnu ‰kolu. Cez

víkendy ho odvádzame domov. Ja i man-
Ïel sme zamestnaní a máme problém, ão
so synom poãas prázdnin. Nemám nárok
poãas prázdnin, keì ‰kolské zariadenie
nie je v prevádzke, byÈ s ním doma
a poberaÈ nejak  ̆príspevok?

pani Mária
Podºa § 64 a ods. 1 zákona ã. 195/1998 

Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskor‰ích
predpisov peÀaÏn  ̆príspevok za opatrovanie
sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím
star‰ieho ako ‰esÈ rokov odkázaného podºa
posudku vydaného podºa § 57 ods. 1 a 2 na
celodenné, osobné a riadne opatrovanie. �

Otázky a odpovede
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Z uvedeného ustanovenia zákona
o sociálnej pomoci vypl˘va, Ïe peÀaÏn˘
príspevok za opatrovanie je moÏné poskyt-
núÈ len na základe posudku. Je preto
potrebné obrátiÈ sa na príslu‰n˘ úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého
bydliska a podaÈ si ÏiadosÈ o poskytnutie
peÀaÏného príspevku za opatrovanie.

Marta Matúšová 
odbor peňažných príspevkov 

na kompenzáciu dôsledkov ŤZP ÚPSVR

? Teraz som sa zamestnala a vraj mám
nárok na náhradu cestovného. Vraj

som v skupine znev˘hodnen˘ch obãa-
nov, a mám nárok len na jeden mesiac
náhrady cestovného. Preão len jeden
mesiac? Vraj je to tak, Ïe zo 16 mesiacov
musím maÈ 12 mesiacov evidencie na
úrade práce. Ja ich mám. Len sa vraj
berie posledná evidencia. Naposledy
som bola vedená len pol mesiaca. Mohli
by ste sa mi nejako pomôcÈ? 

Amanda
Podmienky získania príspevku na

dochádzku za prácou upravuje § 53 zákona
o sluÏbách zamestnanosti. Príspevok na
dochádzku sa poskytuje obãanovi, ktor  ̆bol
znev˘hodnen˘m uchádzaãom o zamestna-
nie podºa § 8 ods. 1 písm. a), b), d) aÏ i) vede-
n˘m v evidencii uchádzaãov o zamestnanie
najmenej ‰esÈ mesiacov, alebo ktor  ̆bol zne-
v˘hodnen˘m uchádzaãom o zamestnanie
podºa § 8 ods. 1 písm. c), ak boli vyradení
z evidencie uchádzaãov o zamestnanie
z dôvodu podºa § 36 ods. 1 písm. a) alebo
písm. b) a ak o tento príspevok poÏiadajú
písomne. O príspevok na dochádzku môÏe
obãan poÏiadaÈ najneskôr do ‰iestich mesia-
cov od nástupu do zamestnania alebo od
zaãatia prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej ãinnosti. Ako vo svo-
jej otázke uvádzate, boli ste evidovaná ako
dlhodobo nezamestnaná, ale va‰a posledná
doba evidencie na úrade práce bola jeden
mesiac. V takomto prípade vám úrad práce
poskytne príspevok za jeden mesiac, pretoÏe
príspevok sa poskytuje v dæÏke zodpovedajú-
cej poãtu mesiacov vedenia v evidencii UoZ
pred nástupom do zamestnania alebo zaãatia
prevádzkovania, alebo vykonávania SZâ
vrátane kaÏdého zaãatého mesiaca vedenia
v tejto evidencii. Iná situácia by nastala, keby
ste boli v inej kategórii znev˘hodnen˘ch
uchádzaãov o zamestnanie okrem dlhodobo
nezamestnaného. V takomto prípade musí
byÈ znev˘hodnen  ̆uchádzaã o zamestnanie
veden  ̆ vo svojej poslednej evidencii UoZ
najmenej 6 mesiacov. Vtedy sa mu vypláca
príspevok najmenej ‰esÈ mesiacov, maximál-
ne 12 mesiacov, podºa dæÏky vedenia v evi-
dencii uchádzaãov o zamestnanie.

Mgr. Martin Labanc 
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

? Prosím o radu. Platím v˘Ïivné na
dieÈa, ktoré tento rok zmaturova-

lo. Mám poÏiadaÈ súd o zru‰enie v˘Ïiv-
ného, alebo prestanem platiÈ na dieÈa? 

pani Dana

Podºa § 62 zákona ã. 36/2005 Z. z.
o rodine a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov plnenie vyÏivovacej povinnosti
rodiãov k deÈom je ich zákonná povinnosÈ,
ktorá trvá do ãasu, k˘m deti nie sú schop-
né samy sa ÏiviÈ (do dov⁄‰enia 25. roku
veku). Z toho vypl˘va, pokiaº dieÈa nebu-
de schopné sa samo ÏiviÈ (nebude maÈ
vlastn˘ príjem), aj keì do‰tuduje, do tej
doby je rodiã povinn˘ plniÈ vyÏivovaciu
povinnosÈ voãi dieÈaÈu. To platí aj opaãne,
deti, ktoré sú schopné samy sa ÏiviÈ, sú
povinné zabezpeãiÈ svojím rodiãom pri-
meranú v˘Ïivu, ak to potrebujú.

Andrea Haščíková,
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

? Mám záujem o vytvorenie agentú-
ry, ktorá bude sprostredkovávaÈ

zamestnanie v zahraniãí ako sprostred-
kovanie zamestnania za úhradu.
Chcem sa sp˘taÈ, ãi projekt musím
predloÏiÈ na schválenie na Ústredie
práce do Bratislavy, alebo ho staãí
poslaÈ na príslu‰n˘ úrad práce? Ak˘ je
vlastne postup, musím maÈ v Ïivnosti
túto poloÏku, alebo sa mi to dopí‰e
dodatoãne?

Milan.
Îiadosti na povolenie sprostredkova-

nia zamestnania za úhradu pre právnické
alebo fyzické osoby sa posielajú na Ústre-
die práce, sociálnych vecí a rodiny v Brati-
slave, ·pitálska 8, 812 67 Bratislava. âo sa
t˘ka Ïivnosti na sprostredkovanie zamest-
nania za úhradu, tak túto poloÏku bez
licencie na sprostredkovanie zamestnania
za úhradu nemôÏete maÈ. Tú môÏete maÈ
v Ïivnostenskom liste aÏ po udelení licen-
cie na sprostredkovanie zamestnania za
úhradu z Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny.

Mgr. Martin Labanc 
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

? Moja známa je nezamestnaná
a chce sa tzv. samozamestnaÈ v tex-

tilnej oblasti – návrhárstvo textiln˘ch
vzorov. Príjem by mala z vyuÏívania
v˘sledkov du‰evnej tvorivej ãinnosti
chránen˘ch osobitn˘mi predpismi, ãiÏe
jej zárobková ãinnosÈ by nebola Ïivnos-
Èou. Bola sa informovaÈ na úrade práce
o moÏnosti poskytnutia príspevku na
túto samostatne zárobkovú ãinnosÈ.
Tam jej v‰ak bolo povedané, Ïe na to,
aby dostala tento príspevok, musí maÈ
ÏivnosÈ. Je to správny v˘klad?

âitateºka
Otázka je zaujímavá. Po preãítaní celé-

ho príspevku a konzultovaní s príslu‰n˘m
odborom sme usúdili, Ïe odpoveì referen-
tov úradu práce bola kvalifikovaná.

Podmienky, ktoré sú nutné na poskyt-
nutie príspevku na SZâ, sú definované 
v § 49 zákona 5/2004 o sluÏbách zamest-
nanosti. Prv˘ odsek hovorí, ão zákon
povaÏuje za samostatnú zárobkovú ãin-
nosÈ. Pod písmenom b) a c) je odkaz na
zákony, ktoré sú akceptované pre tento

pojem. KeìÏe odkaz 12 spomína zákon
586/2003 o advokácii, je takáto ãinnosÈ
pre posúdenie samostatne zárobkovej ãin-
nosti prípustná. V odkaze sa nespomína
in˘ zákon. Argument, Ïe v zákone o Ïiv-
nostenskom podnikaní je postavená advo-
kácia do rovnakej pozície ako vyuÏívanie
du‰evnej tvorivej ãinnosti, pre potreby
zákona ã. 5/2004 nie je relevantn˘.

Du‰evná a tvorivá ãinnosÈ tohto zame-
rania nie je pre potreby zákona ã. 5 /2004
o sluÏbách zamestnanosti samostatnou
zárobkovou ãinnosÈou.

Igor Kňazovický 
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

? UÏ 7 mesiacov mám povolenie na
v˘kon Agentúry podporovaného

zamestnania ako fyzická osoba. V sú-
ãasnosti plánujem roz‰íriÈ svoju ponu-
ku. Viacero zamestnávateºov, s ktor˘-
mi kaÏdodenne rokujem, prejavilo
záujem poskytnúÈ prácu zdravotne
postihnut˘m obãanom, av‰ak na níz-
ky poãet hodín denne, alebo ich potre-
bovali na doãasnú prácu. MôÏem ako
Agentúra podporovaného zamest-
návania poskytovaÈ takéto sluÏby?

pani Mária
V § 29 aÏ 31 a v § 58 zákona 5/2004 Z. z.

o sluÏbách zamestnanosti sú zverejnené
ako podmienky ãinnosti agentúry doãas-
ného (ADZ) aj podporovaného zamestná-
vania (APZ). V zmysle zákona je zrejmé Ïe
ak budete sprostredkovávaÈ zamestnanie
pre zdravotne ostihnut˘ch obãanov tak, Ïe
to bude napæÀaÈ prvky ADZ, potom bude
posudzovaná ako agentúra doãasného
zamestnania. Na otázku, tak ako ste ju
poloÏili, moÏno odpovedaÈ: Ak budete
poskytovaÈ doãasné zamestnanie, potrebu-
jete licenciu Agentúry doãasného zamest-
nania bez ohºadu, ãi budete zamestnávaÈ
zdravotne postihnut˘ch obãanov, alebo
zdrav˘ch obãanov. 
Podmienky poskytovania sluÏieb agentú-
ry podporovaného zamestnania ste dosta-
li spolu s vydanou licenciou a povolením
na ãinnosÈ. Ústredie PSVR na základe
svojej pôsobnosti (prostredníctvom OSS)
vydáva povolenia na ãinnosÈ agentúry na
základe Ïiadosti a splnení zákonom sta-
noven˘ch podmienok a agentúre ako pod-
nikateºskému subjektu nemôÏe radiÈ, ãi
túto alebo inú ãinnosÈ by bolo moÏné
alebo v˘hodné vykonávaÈ, nakoºko v prí-
pade vykázan˘ch poru‰ení zákona zo
strany agentúry (prostredníctvom OSS)
ru‰í alebo pozastavuje povolenie na ãin-
nosÈ agentúry.
Z uvedeného vypl˘va, Ïe vá‰ zámer je
moÏn˘ v prípade roz‰írenia ãinnosti
a poÏiadania o licenciu na ADZ. Je potom
uÏ vo va‰ej pôsobnosti, ak˘ch pracovníkov
budete objednávateºom prenajímaÈ. Vyko-
návanie ãinnosti va‰ej agentúry musí byÈ
v súlade so zákonom a podºa rozsahu
povolenia vydaného Ústredím.

Igor Kňazovický 
odbor mediálny a informačný ÚPSVR
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napí‰e Ïivot, si vo svojej predstavivosti
nedokáÏe vymyslieÈ ani najlep‰í spiso-
vateº. Keì sa ãlovek stretne s tak˘mto
príbehom, sám zistí, Ïe nepriaznivé
ºudské osudy postihujú aj ºudí v na‰om
okolí. Netreba sa pozeraÈ do krajín
postihnut˘ch neÈastím. Tragédií je dosÈ
aj okolo nás, len sa treba pozeraÈ.
A pomôcÈ.

Igor KÀazovick˘
odbor mediálny a informaãn˘

UPSVR
ilustracne foto: archív

Lea je na prv˘ pohºad celkom obyãajná
mladá Ïena, ak˘ch chodí po uliciach
tisíce. Keby ste ju stretli v obchode
alebo na diskotéke, ani vo sne nikoho
nenapadne, ako sa s Àou Ïivot kruto
zahral. Ona sama to v‰ak na sebe nene-
chá znaÈ. Vo svojich dvadsiatich troch
rokoch prebrala zodpovednosÈ za tri
deti. Jedno vlastné a dvoch súrodencov.
Ale zaãnime po poriadku. 

VLASTN¯ ÎIVOT
Lea sa osamostatnila skoro. Odi‰la
z domu od svojej matky a nevlastného
súrodenca v osemnástich. Sloboda
a nezávislosÈ, a moÏno aj málo Ïivot-
n˘ch skúseností, zapríãinili, Ïe sa jej
v devätnástich rokoch narodila zdravá
dcéra. StaraÈ sa o novorodenca
v takomto skorom veku bez zázemia
rodiny a bez partnera je skú‰kou ner-
vov, odvahy a ostatn˘ch obdivuhod-
n˘ch ºudsk˘ch vlastností. 

Lea sa zariadila, ako sa dalo, nasÈa-
hovala sa do jednoizbového bytu svo-
jich star˘ch rodiãov, ktorí dlhodobo
b˘vali na vidieku. Svojmu dieÈaÈu sa
venovala s láskou, snaÏila sa poskytnúÈ
mu v‰etku starostlivosÈ. Aj napriek
tomu, Ïe otec dieÈaÈa sa o v˘chovu
nezaujímal, a ani neplatil povinné
v˘Ïivné. 

Îivot plynul pokojne aÏ do 9. júla
roku 2005. Rana pri‰la neãakane. Zom-
rela matka. Po prvotnom ‰oku bolo
treba rie‰iÈ situáciu. Po smrti matky
zostal nezaopatren˘ súrodenec vo veku
13 rokov. 
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V prvom rade bolo treba
poÏiadaÈ súd o zverenie do
opatrovania maloletého súro-
denca. Rudolfa. Súd po
dvoch mesiacoch zveril do
opatrovania sestre dvoch
chlapcov, pretoÏe v apríli
2006 sa rodina rozrástla
o ìal‰ieho súrodenca, Matú-
‰a, ktor˘ je sirota (predt˘m Ïil
s Lein˘m otcom) a bol zvere-
n˘ do poruãníctva sestre Lei. 

Najstar‰ia sestra,
ktorá je zároveÀ aj oso-
bou starajúcou sa o tri
neplnoleté a nezao-
patrené deti, odi‰la zo
zamestnania, pretoÏe
práca barmanky a ãa‰níãky
jej nevyhovovala ani z finanãné-
ho, ani z ãasového hºadiska. Od tej
doby je nezamestnaná a Ïivotné náklady
môÏe pokr˘vaÈ iba z príspevkov a dávok,
na ktoré má zákonn˘ nárok. 

Pre mladú Ïenu v‰ak séria problé-
mov nekonãí. Ako bolo spomenuté,
s detmi b˘va v byte svojich star˘ch
rodiãov. Tí sa v‰ak chcú rozvádzaÈ,
a preto chcú byt predaÈ. V trvalom byd-
lisku podºa Lein˘ch slov s deÈmi b˘vaÈ
nemôÏe. TakÏe je vlastne bezdomovky-
Àou. V tomto rozpoloÏení pri‰la mladá
Ïena so ÏiadosÈou o radu a pomoc na
Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.

NAMIESTO ZÁVERU
Niektoré Ïivotné príbehy obyãajn˘ch
ºudí sú zloÏité a neuveriteºné. To, ão

Îivot je jeden 
z najÈaÏ‰ích 
(Príbeh obyãajnej matky)

StaraÈ sa o dieÈa je nároãné. StaraÈ sa o niekoºko detí je obdivuhodné a staraÈ sa
o svoje a cudzie deti je zásluÏné. Je málo ºudí, ktorí sa z vlastnej vôle alebo priãi-
nením nepriazne osudu podujmú staraÈ sa o cudzie deti. Nie vÏdy je cesta takejto
rodiny ºahká a rovná. Väã‰inou je pravdou opak. Îivot pripraví prekvapenia,
ktoré si nedokáÏe vymyslieÈ ani ostrieºan˘ scenárista sladkobôºnych seriálov.

Nárok na príspevky pestúnskej starostlivosti za rok 2005
podºa zákona ã. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti
a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení neskor‰ích
predpisov, platn˘ do 31. 12. 2005, a na príspevky na podpo-
ru náhradnej starostlivosti o dieÈa podºa zákona ã. 627/2005
Z. z., platn˘ od 1. 1. 2006, pri zverení maloletého (na zákla-
de právoplatného rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Bratislave o doãasnom zverení a ìalej na základe

právoplatného rozhodnutia súdu o zverení maloletého die-
ÈaÈa do pestúnskej starostlivosti) Rudolfa M. pre:

pani Leu â. � od 1. 8. 2005 do 31. 12. 2005 odmena pestúna v sume 
1 430 Sk mesaãne,� od 1. 1. 2006 opakovan˘ príspevok náhradnému rodião-
vi v sume 4 230 Sk mesaãne,

NÁROK NA PRÍSPEVKY PESTÚNSKEJ STAROSTLIVOSTI ZA ROK 2005 
A OD 1. 1. 2006 NA PRÍSPEVKY NA PODPORU NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI

O DIEŤA A NA PRÍDAVOK NA DIEŤA

�
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maloletého Rudolfa (nar. 1992)� od 1. 8. 2005 do 31. 12. 2005 opakovan˘ príspevok
v sume 2 880 Sk mesaãne,� od 1. 1. 2006 opakovan˘ príspevok dieÈaÈu v sume 
3 320 Sk mesaãne,� v˘Ïivné od otca dieÈaÈa nie je príjmom dieÈaÈa, je pou-
kazované na úãet úradu,� v apríli 2006 vzniká nárok na jednorazov˘ príspevok
pri zverení do náhradnej starostlivosti na základe prá-
voplatného rozhodnutia súdu v sume 8 840 Sk, ak
dieÈa nemá zabezpeãené základné vybavenie, najmä
nevyhnutn˘ nábytok, o‰atenie, obuv, a in˘ch vecí na
uspokojenie potrieb dieÈaÈa,� prídavok na dieÈa od smrti matky do 31. 7. 2005 v sume
540 Sk mesaãne úrad poukazuje cez obec a od 1. 8.
2005 poukazuje pani Lei â.

Nárok na príspevky na podporu náhradnej starostli-
vosti o dieÈa podºa zákona ã. 627/2005 Z. z., platn˘ od 1.
1. 2006, pri zverení maloletého Matú‰a â. do poruãníctva
na základe právoplatného rozhodnutia súdu (od právo-
platnosti dÀa 7. 4. 2006, ak pred t˘mto rozhodnutím nebo-
lo vydané uznesenie súdu, ktor˘m nariaìuje predbeÏné
opatrenie o zverení dieÈaÈa) pre:

pani Leu â.� od 1. 4. 2006 opakovan˘ príspevok náhradnému rodi-
ãovi, tento príspevok je p. Lei â. poskytovan˘ od 1.
1. 2006, za v˘kon starostlivosti o zavereného malole-

tého Rudolfa, príspevok sa neposkytuje pri starostli-
vosti o kaÏdé dieÈa, patrí náhradnému rodiãovi
v sume 4 230 mesaãne, ak náhradn˘ rodiã zabezpe-
ãuje starostlivosÈ aspoÀ o jedno zverené dieÈa, bez
ohºadu na poãet detí,

maloletého Matú‰a (nar. 1995)� od 1. 4. 2006 opakovan˘ príspevok dieÈaÈu v sume: roz-
diel medzi v˘‰kou opakovaného príspevku dieÈaÈu
a sumou sirotského dôchodku (3 320 – SD), nakoºko
sirotsk˘ dôchodok je príjmom dieÈaÈa,� v apríli 2006 vzniká nárok na jednorazov˘ príspevok
pri zverení do náhradnej starostlivosti na základe prá-
voplatného rozhodnutia súdu v sume 8 840 Sk, ak
dieÈa nemá zabezpeãené základné vybavenie, najmä
nevyhnutn˘ nábytok, o‰atenie, obuv, a in˘ch vecí na
uspokojenie potrieb dieÈaÈa,� prídavok na dieÈa od smrti matky do 31. 3. 2006 v sume
540 Sk mesaãne úrad poukazuje cez obec a od 1. 4.
2006 poukazuje p. Lei â. 

·kolské zariadenia vyplácajú dotáciu na ‰kolské potre-
by. Malolet˘m nezaopatren˘m deÈom nevzniká nárok na
dotáciu na ‰kolské potreby, nakoºko táto sa odvíja od súm
Ïivotného minima a poskytované príspevky nezaopatre-
n˘m deÈom sú ich príjmom a sú vo vy‰‰ej sume, ako je
suma Ïivotného minima.

dokončenie zo str. 16�

konania v˘berové pohovory. Burzy
práce sa zúãastÀujú aj partneri siete
EURES z krajín EÚ/EHP.

Na burze bude maÈ kaÏd˘
zamestnávateº k dispozícií vlastn˘
stánok, v rámci ktorého bude pre-
zentovaÈ svoju spoloãnosÈ a pracov-
né ponuky. Okrem stánkov pre
zamestnávateºov bude na ploche
v˘staviska aj stánok EURES Sloven-
sko, v ktorom budú EURES poradco-
via a asistenti prezentovaÈ prácu
a Ïivot v krajinách EÚ/EHP, ako aj
stánok ústredia PSVR, v ktorom
budú svoju ãinnosÈ prezentovaÈ tie
odbory, ktoré o túto formu prezentá-
cie prejavia záujem. 

Zoznam prihlásen˘ch zamestná-
vateºov, ãlenov siete EURES a nimi
ponúkan˘ch pracovn˘ch miest
nájdete na webovej stránke
www.eures.sk. 

Vanda Grófová
EURES koordinátorka

E urópska komisia vyhlásila rok
2006 za Európsky rok mobility
pracovníkov, ktor˘ bude zame-

ran˘ na zv˘‰enie povedomia
a pochopenie v˘hod geografickej
mobility a mobility v zamestnaní.
Ide o prv˘ európsky rok, ktor˘ spája
otázky mobility a pracovníkov.
V rámci neho kaÏd˘ ãlensk˘ ‰tát EÚ
organizuje vo svojej krajine medzi-
národnú burzu práce v období od
29. – 30. septembra 2006.

Na Slovensku sa Medzinárodná
burza práce uskutoãní 29. sep-
tembra 2006 v ·portovej hale
v Luãenci od 9,30 do 17,00 hod,
v prípade záujmu zamestnávateºov
budú individuálne pohovory pokra-
ãovaÈ aj neskôr.

ªudia, ktorí majú záujem o prácu
v krajinách EÚ/EHP, majú tak príle-
ÏitosÈ stretnúÈ sa s potenciálnymi
zamestnávateºmi, s ktor˘mi budú
maÈ moÏnosÈ komunikovaÈ a získaÈ
informácie o ponúkan˘ch voºn˘ch
pracovn˘ch miestach. Zamestnáva-
telia budú robiÈ priamo na mieste

VII. MEDZINÁRODNÁ 
BURZA PRÁCE SIETE EURES

v konaní o urãenie otcovstva súdnym
rozhodnutím uplatnením 3. právnej
domnienky.

Právna úprava urãenia rodiãovstva
v zákone o rodine priná‰a nov˘ pohºad
na problematiku rodiãovstva, ktorá
v sebe zah⁄Àa nielen urãenie otcovstva
a zapretie otcovstva, ale aj urãenie
materstva, ão v starej právnej úprave
nebolo. Upravuje mnohé varianty, ktoré
sa v Ïivote muÏa, Ïeny i dieÈaÈa vysky-
tujú alebo môÏu vyskytnúÈ. Zmyslom
tejto právnej úpravy je poskytnúÈ kom-
plexn˘ pohºad na urãenie rodiãovstva
a v súvislosti s urãením otcovstva na
systematiku právnych domnienok
otcovstva, dôleÏitosÈ ich pevného
a nemenného poradia. Právna úprava je
v súlade s judikatúrou Európskeho
súdu pre ºudské práva, v zmysle ãoho
bola lehota na zapretie otcovstva stano-
vená zo ‰iestich mesiacov na tri roky.
Zákonné ustanovenia urãenia rodiãov-
stva v ‰tvrtej ãasti zákona o rodine sú
v súlade s Dohovorom o právach dieÈa-
Èa, ktor˘ v ãl. 7 priznáva dieÈaÈu právo
poznaÈ svoj biologick˘ pôvod a poznaÈ
svojich rodiãov.

JUDr. MARTA SEBECHLEBSKÁ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

odbor sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately
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Tajnička – júl 2006: 
Ženy sú ako strieborné misy, do ktorých dávame zlaté jablká. (Goethe)
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FEJTÓN

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

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

Pracovné ponuky v EÚ
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Ak ste v lete obãas naìabili pri prechádzke na vtáãie
hniezdo, moÏno ste si v‰imli, Ïe sa samiãky rôznych vtá-
kov, sediace na hniezde, chovajú inak. BaÏantia sliepka do
tej najposlednej‰ej chvíºoãky nehybne sedí. Maskuje hniez-
do svojou pasivitou. Divá kaãka alebo prepelica beÏia uÏ
zìaleka samozvancovi v ústrety, spustia krídlo a tvária sa,
Ïe sú zranené a bezmocné, jednoducho ºahká korisÈ. Pobie-
hajú dookola a vábia votrelca za sebou, preã od hniezda.
Hoci slabé, aktívne bránia svoje vajíãka. 

A tak to je aj s nami. KaÏd˘ rie‰i svoje i cudzie záleÏi-
tosti inak. Niekto pasívne – do tej najposlednej‰ej chvíºky
ãaká, ãi sa TO náhodou nevyrie‰i samo, in˘ k TOMU pri-
stupuje aktívne. A obãas od t˘ch ostatn˘ch „pasivistov“ 
za to nieão aj schytá. 

Obãas poznámku s vyhráÏav˘m podtextom: „Hej!
Nebuì aÏ tak˘ aktívny! Dobre?!“, alebo podtextom síce
nevyhráÏav˘m, ale pouãujúcim: „To teraz nerie‰! Dobre?“,
resp. poznámoãku s podtextíkom otráveného zúfalstva:
„Jééj! UÏ zasa?!?“ (A to zasa znamená: UÏ zasa sa stará‰
o cudzie veci?!) 

Aj mne sa to stáva. Obãas zrejme naozaj strkám nos
tam, kam ma nikto nevolá a moÏno sa fakt starám o veci,
do ktor˘ch ma niã nie je. MoÏno skutoãne rozprávam aÏ
príli‰ zápalisto o záleÏitostiach, nad ktor˘mi väã‰ina ºudí
uÏ iba znechutene mávne rukou. A preto tieÏ za to niekedy

aj schytám. Stáva sa mi to dosÈ ãasto. Alebo moÏno aj nie
dosÈ ãasto?

A moÏno sa aj preto obãas zam˘‰ºam nad t˘m, ãi je tá
„aktivita“ naozaj aÏ taká nesmierne nepríjemná vec. Ono
sa síce vraví, Ïe: „Nie je niã hor‰ie ako aktívny blbec“,
lenÏe mám neurãit˘ ale nutkav˘ pocit, Ïe to „niã hor‰ie“
skôr inklinuje k tomu „blbcovi“, neÏ k jeho aktivite. Okrem
toho kaÏd˘ skúsen˘ dlhoroãn˘ (i ten len zánovn˘) aparát-
nik veºmi dobre vie, Ïe aktivita je ako bumerang: Treba ju
pouÏívaÈ iba na bezprostrednú a v˘luãne osobnú obranu.
Ak sa ti raz vy‰mykne z rúk, po ãase sa urãite vráti. A keì
nestihne‰ uhnúÈ (napríklad na iné pracovisko), dostane‰
petardu do hlavy. Presne podºa nepísaného zákona byro-
kracie – „Îiadna aktivita nesmie zostaÈ nepotrestaná!“ 

Faktom v‰ak nepochybne je aj to, Ïe ak sa, aj vìaka nie-
ãiej aktivite, raz nieão rozk˘va, nastane pohyb aj v‰ade
naokolo. Väã‰í ãi men‰í, ale nastane. Ono totiÏ fyzika
nepustí... Aktivita aktívnych núti do aktivity aj t˘ch, ão sú
aktívne pasívni – i keì niekedy iba do aktívnej obrany proti
aktivite. (Stra‰ná veta... A desivá predstava – pre jedn˘ch
i druh˘ch.) 

A preto pánboh zaplaÈ za akt aktivity, nech je v akejkoº-
vek podobe.

Du‰an Brindza 
Ilustrácia: Roman Humaj

Akt aktivity
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SúÈaÏ o najlep‰ieho speváka, miestnu superstar, vyburco-
vala skryté talenty, ktoré sa napriek svojim hendikepom 
s vervou zapojili do súÈaÏe a bojovali o priazeÀ publika.

Pre t˘ch, ktorí sa súÈaÏe nezúãastnili, bolo záÏitkom
poãúvaÈ a fandiÈ svojim favoritom. A potom prepuklo
v‰eobecné veselie. 

Diskotéka postavila na nohy v‰etk˘ch, ktorí mali chuÈ
a odvahu ukázaÈ svoje taneãné umenie a spojila v‰etk˘ch
v jednom vláãiku, ktor˘ cestoval pomedzi prítomn˘ch. 

V tábore plnom detí sa hosÈom venovali dobrosrdeãné
indiánky a indiáni, ktorí pripravili pre hostí dopoludnie
plné zábavy a súÈaÏí.

Po zábave ãloveku aj vytrávi. Neãudo, Ïe opekané 
dobroty oslovili v‰etk˘ch. KaÏd˘ si na vlastnoruãne 
opeãenej ‰pecialite aj pochutnal.

A nakoniec e‰te spoloãné foto v‰etk˘ch, ktorí sa na
zábavnom dni podieºali. Zvlá‰tne poìakovanie patrí
pracovníkom Úradu PSVR v Senici, pracovisko Skalica.

FOTOOBJEKTÍVOM

Text a foto: redakcia

Poãasie v sobotu bolo ako stvorené na v˘let do prírody. Niektorí vyuÏili
moÏnosÈ nazrieÈ cez otvorené dvere do populárnej televízie, postihnuté deti
z okolia Skalice mali moÏnosÈ stráviÈ ‰portovo-zábavn˘ deÀ v indiánskom
tábore v Zlatníckej doline neìaleko Skalice.

·portovo-zábavn˘ deÀ 
v Zlatníckej doline 
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Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 16,65 16,83 
Košický kraj 16,27 16,61 
Prešovský kraj 14,30 14,65 
Nitriansky kraj 10,23 10,44 
Žilinský kraj 7,77 7,97 
Trnavský kraj 6,35 6,42 
Trenčiansky kraj 6,03 6,01 
Bratislavský kraj 2,57 2,53 

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SSLLOOVVEENNSSKKOO 1100,,2200  1100,,3366  

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

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 28,73 28,94 •
2 Revúca 27,76 27,45 •
3 Trebišov 23,14 23,64 •
4 Rožňava 22,61 22,76 •
5 Veľký Krtíš 22,23 22,26 -1
6 Kežmarok 21,98 22,34 1
7 Košice - okolie 20,35 20,77 •
8 Lučenec 20,31 20,61 •
9 Poltár 20,11 20,00 -1

10 Sabinov 20,07 20,30 1
11 Sobrance 19,09 19,97 •
12 Gelnica 18,57 18,97 •
13 Michalovce 17,42 17,86 •
14 Vranov nad Topľou 17,10 17,59 •
15 Žarnovica 16,87 17,06 •
16 Krupina 16,31 16,35 •
17 Svidník 15,16 15,64 •
18 Levoča 14,94 15,02 -1
19 Levice 14,91 15,32 1
20 Stropkov 14,66 13,93 -8
21 Detva 14,49 14,88 -3
22 Medzilaborce 14,44 14,93 •
23 Snina 14,38 14,90 •
24 Banská Štiavnica 14,24 14,97 4
25 Bardejov 14,06 14,95 4
26 Žiar nad Hronom 13,89 14,36 1
27 Prešov 13,82 14,10 •
28 Spišská Nová Ves 13,79 14,24 2
29 Brezno 13,35 13,37 •
30 Šaľa 12,65 12,51 •
31 Humenné 11,44 11,48 •
32 Nové Zámky 10,95 11,21 •
33 Turčianske Teplice 10,56 10,77 •
34 Košice II 10,26 10,36 -2
35 Dolný Kubín 10,09 10,44 •
36 Ružomberok 9,84 10,46 2
37 Poprad 9,70 10,23 •
38 Zvolen 9,70 9,79 -1
39 Kysucké Nové Mesto 9,66 9,85 1
40 Bytča 9,46 9,53 -2

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

mesiaca v % mesiaca v %
41 Košice III 9,43 9,67 1
42 Partizánske 9,33 9,64 1
43 Stará Ľubovńa 9,24 9,23 -1
44 Komárno 9,15 9,42 1
45 Topoľčany 8,81 9,04 -1
46 Zlaté Moravce 8,73 9,18 1
47 Košice I 8,69 8,84 •
48 Košice IV 8,52 8,51 •
49 Dunajská Streda 7,98 7,54 -7
50 Námestovo 7,96 7,96 -2
51 Tvrdošín 7,92 8,22 1
52 Liptovský Mikuláš 7,88 8,23 3
53 Martin 7,73 7,85 -1
54 Senica 7,67 8,08 3
55 Prievidza 7,66 7,86 2
56 Čadca 7,55 7,68 1
57 Bánovce nad Bebravou 7,29 7,46 •
58 Nitra 7,21 7,24 -1
59 Považská Bystrica 7,16 7,39 1
60 Hlohovec 6,84 7,06 •
61 Skalica 6,44 6,77 •
62 Banská Bystrica 6,28 6,59 •
63 Myjava 6,11 6,01 •
64 Galanta 5,97 5,96 •
65 Nové Mesto nad Váhom 5,61 4,93 -3
66 Žilina 5,41 5,49 1
67 Trnava 5,15 5,35 1
68 Piešťany 4,82 4,94 1
69 Ilava 4,58 4,28 -1
70 Púchov 4,51 4,43 1
71 Malacky 4,10 4,25 •
72 Pezinok 3,28 3,25 •
73 Senec 3,22 3,12 -1
74 Trenčín 3,19 3,17 1
75 Bratislava V 2,38 2,33 •
76 Bratislava III 2,25 2,13 •
77 Bratislava II 2,11 2,06 •
78 Bratislava I 2,05 2,03 •
79 Bratislava IV 2,02 1,94 •

Zdroj: ÚPSVR

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

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

PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR*
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