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EDITORIAL

Istota, zamestnanosÈ,
zvy‰ovanie Ïivotnej úrovne
Bratislava leÏí v stredoeurópskej oblasti, prakticky 150 km
západne od geografického stredu Európy. Rozprestiera sa
na styku hraníc troch ‰tátov s Rakúskom, Maìarskom
a âeskou republikou v trojuholníku historicky v˘znamn˘ch metropol ViedeÀ – Budape‰È – Bratislava. Vzhºadom
na Slovensko je excentricky poloÏená, vzhºadom na
európske postavenie leÏí na kriÏovatke najv˘znamnej‰ích
dopravn˘ch a polohov˘ch systémov v severojuÏnom
a v˘chodozápadnom smere v prepojení na Budape‰È,
ViedeÀ i Prahu. Má pribliÏne 428 672 obyvateºov (2001),
je najväã‰ím mestom na Slovensku.
Hustota obyvateºstva je 1 230 obyv./km2.
Poãet obyvateºov Bratislavy predstavuje
8.4 % podiel zo Slovenska.
Bratislava mala k 30. júnu 2006
234 742 ekonomicky aktívnych obyvateºov, z toho 5 583 bolo uchádzaãov
o zamestnanie. Miera evidovanej nezamestnanosti bola 2,13 %. V porovnaní
s in˘mi okresmi je to nízke ãíslo, no za
ním sa skr˘va veºk˘ pohyb a veºa práce.
Problematika zamestnanosti v‰ak priná‰a aj iné ãísla.
V Bratislave je cca 10 000 zamestnávateºov, z ãoho cca 2 500
je tak˘ch, ktorí zamestnávajú 20 a viac zamestnancov.
Vieme, ak˘m obdobím sme pre‰li od 1. 2. 2004. Hlavn˘m cieºom bolo stabilizovaÈ novovzniknut˘ úrad tak, aby
obãan nepociÈoval negatívne proces transformácie. Bolo
to veºmi ÈaÏké obdobie, no dnes môÏem kon‰tatovaÈ, Ïe
úrad je stabilizovan˘ a odborne vyspel˘.
Z územného hºadiska je ná‰ úrad jeden z najväã‰ích
na Slovensku, s najväã‰ím poãtom zamestnávateºsk˘ch
subjektov. Spolupráca so zamestnávateºmi je na vysokej
úrovni. Vyhºadávaním nov˘ch pracovn˘ch miest dokáÏeme ponúknuÈ prácu aj ºuìom z in˘ch regiónov. Dôraz kladieme aj na zamestnávanie ºudí s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím – evidujeme 175 chránen˘ch dielní, ktoré
zamestnávajú 482 obãanov zdravotne ÈaÏko postihnut˘ch.
Venujeme sa i vy‰e tisícke dlhodobo nezamestnan˘m
uchádzaãom o zamestnanie, z ktor˘ch je veºká ãasÈ odkázaná na sociálne dávky. Obdobne sa snaÏíme pomáhaÈ
i absolventom hlavne stredn˘ch ‰kôl, z ktor˘ch takmer
600 je v evidencii uÏ druh˘ rok, a stále si nevedia nájsÈ
svoje uplatnenie na trhu práce.
Z pohºadu ÚPSVR je Bratislava ‰pecifická veºkou
„obrátkovosÈou“ uchádzaãov o zamestnanie a Ïiadateºov
o dávky sociálnej pomoci. DôleÏitou ãasÈou na‰ej práce je
aj starostlivosÈ o deti v detsk˘ch domovoch, ktor˘ch zriaìovateºom je ná‰ úrad. Na plnenie t˘chto úloh sú potrební
kvalifikovaní, odborne zdatní ‰tátni zamestnanci. Pre ich
sústavné vzdelávanie im bolo umoÏnené získaÈ uÏ v tomto
období certifikát o ovládaní informaãn˘ch technológií –
ECDL ·tart, v rámci nadregionálnej spolupráce ViedeÀ –
Bratislava zaãalo vzdelávanie v nemeckom jazyku, boli
realizované akcie k v˘mene skúsenosti medzi jednotliv˘mi oddeleniami atì.
Ako som uÏ spomenul, jedn˘m z pilierov na‰ej práce
je aj medzinárodná spolupráca, ktorá prebieha na úrovni
Rakúska, Nemecka, Anglicka, âeska. Je pripravená spolupráca s Poºskom. Získané skúsenosti pomáhajú nielen
na‰im zamestnancom, ale i od nás sú prebraté v uveden˘ch krajinách. Toto v‰etko robíme s jedn˘m cieºom:
pomôcÈ na‰im klientom v ich veºakrát neºahkej situácii,
do ktorej sa väã‰ina z nich dostala nie vlastnou vinou.
Ing. PAVOL HANUSKA,
riaditeº ÚPSVR v Bratislave
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PREDSTAVUJEME

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, oddelenie
ŠSD k 31. 8. 2006 eviduje celkom 67 662 poberateľov štátnych
sociálnych dávok v súvislosti s mesačnou výplatou dávok.
Z toho čerpané finančné prostriedky predstavujú celkovú sumu
787 052 285 Sk. Pri vstupe Slovenskej republiky do Európskej
únie sa začali uplatňovať pri vyplácaní štátnych sociálnych
dávok koordinačné nariadenia EÚ.

Štátne sociálne dávky
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
NA SLOVENSKU

ODDELENIE ŠTÁTNYCH
SOCIÁLNYCH DÁVOK

má tri základné formy, ktor˘mi sú sociálne poistenie, ‰tátna sociálna podpora
a sociálna pomoc. Podstata sociálneho
poistenia vychádza z predchádzajúcej
ekonomickej aktivity obãanov a ich
príjmov. Ide o ochranu obyvateºstva
v rôznych situáciách, ak˘mi sú napríklad materstvo, pracovná neschopnosÈ,
staroba a podobne, a je v˘luãne v kompetencii sociálnych poisÈovní.
Sociálna pomoc predstavuje systém
náhradn˘ch zdrojov najãastej‰ie v situáciách hmotnej núdze a sociálnej
núdze najzraniteºnej‰ích skupín obyvateºstva. Ide o systém zapojenia, s aktívnou úãasÈou obãana do procesu podieºania sa na zmiernení alebo úplnom
odstránení hmotnej a sociálnej núdze,
respektíve o facilitáciu v spoloãensk˘ch procesoch obãanov, ktorí sa ocitli v rôznych spoloãensk˘ch situáciách
(nielen problémoch) a nevedia si vzniknutú situáciu rie‰iÈ sami, resp. objektívne okolnosti im to nedovoºujú.
·tátna sociálna podpora – ‰tátne sociálne dávky sú financované zo ‰tátneho
rozpoãtu, prostredníctvom ktor˘ch sa
‰tát priamo podieºa na rie‰ení niektor˘ch
Ïivotn˘ch situácií, napríklad narodenie
dieÈaÈa, v˘chova a v˘Ïiva nezaopatreného dieÈaÈa, zabezpeãovanie riadnej starostlivosti o dieÈa, podpora náhradnej
starostlivosti o dieÈa a úmrtie ãloveka.

ÚPSVR v Bratislave disponuje k 31. 8.
2006 47 pracovníkmi, ktorí kvalifikovane zabezpeãujú komplexnú agendu
‰tátnych sociálnych dávok. Tak, ako
ostatbé úrady, aj ná‰ úrad pristúpil
k prerozdeleniu agendy oddelenia,
ãím sa zefektívnila práca s klientom
a podºa ohlasov klient túto zmenu skutoãne privítal. Pracovníci sa zúãastÀujú porád, ‰kolení a vzdelávacích
podujatí zameran˘ch na zefektívÀovanie a skvalitÀovanie vlastnej – odbornej práce. Realizujú sa prostredníctvom projektov Európskeho sociálneho fondu, ako napr. budovanie efektívnych tímov; vzdelávanie k efektívnej
tímovej práci, komunikaãn˘ch zruãností, ale i vzdelávacích podujatí
zameran˘ch na zdokonaºovanie dávkového systému ISOP, poãítaãovej
zruãnosti, kurzu ECDL a podobne.
VzÈah k práci, ktorú vykonávajú,

umocÀuje i vzrastajúci záujem o ‰túdium danej problematiky na vysok˘ch
‰kolách.

KOORDINÁCIA V RÁMCI EÚ
V oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpeãenia sú v rámci EÚ
najdôleÏitej‰ími nariadeniami upravujúcimi koordináciu: Nariadenie rady
EHS ã. 1408/71 o uplatÀovaní systémov
sociálneho zabezpeãenia na zamestnancov a ich rodinn˘ch príslu‰níkov pohybujúcich sa v rámci spoloãenstva v znení neskor‰ích predpisov a Nariadenie
Rady EHS ã. 574/72 ustanovujúce postup vykonávania nariadenia ã. 1408/71
v znení neskor‰ích predpisov.
Úrad PSVR v Bratislave je príslu‰n˘m úradom pre migrujúcich pracovníkov s trval˘m pobytom v Rakúsku
a âeskej republike pracujúcich na
území Slovenskej republiky a pre obãanov s pobytom v Rakúsku a âeskej
republike poberajúcich dôchodok zo
Slovenska.
Úrady ãlensk˘ch ‰tátov si vymieÀajú potrebné informácie ohºadom
nárokov, v˘‰ky, oprávnen˘ch osôb vo
vzÈahu k jednotliv˘m dávkam prostredníctvom E-formulárov.

DETAŠOVANÉ PRACOVISKÁ OŠSD
âinnosÈ Úradu PSVR v Bratislave predstavuje sociálnu prácu v rámci 5 deta‰ovan˘ch pracovísk, ãlenen˘ch podºa
obvodov (okresov).


ŠTRUKTÚRA A JEDNOTLIVÉ ÚSEKOVÉ ČLENENIE
PODĽA POČTU POBERATEĽOV ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK
(ČLENENIE PODĽA OKRESOV):
Bratislava celkom:
Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V

67 662 poberateľov, z toho:
6 383 poberateľov
17 557 poberateľov
8 259 poberateľov
16 207 poberateľov
19 256 poberateľov

Dávka v hmotnej núdzi po novom
DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI
A PRÍSPEVKY K DÁVKE:
Poãet poberateºov dávky a príspevkov
v porovnaní s predchádzajúcim
rokom zaznamenal nárast na úrovni
9 %. Celkovo v evidencii tunaj‰ieho
úradu je viac ako 3 000 poberateºov
dávky a príspevkov. Vrátane spoloãne
posudzovan˘ch osôb je to viac ako
4 000 obãanov odkázan˘ch na dávku
a príspevky, ktor˘m sa mesaãne vypláca v priemere 8 miliónov korún.
V priemere bolo tunaj‰ím úradom
mesaãne vyplaten˘ch za prv˘ polrok
roku 2006:
 315 aktivaãn˘ch príspevkov, viac
ako 80 % z poskytnutého príspevku

pripadalo na vykonávanie men‰ích
obecn˘ch sluÏieb alebo dobrovoºníckych prác. Poskytovanie aktivaãného
príspevku sa osvedãilo, ãi uÏ dôvodu
podpory a udrÏania pracovn˘ch návykov, ako aj zv˘‰enia si príjmu o v˘‰ku
aktivaãného príspevku, ktor˘ v súãasnosti predstavuje 1 900 Sk mesaãne.
 900 príspevkov na b˘vanie,
 520 ochrann˘ch príspevkov, v prevaÏnej miere bol poskytovan˘ obãanom, ktor˘ch pracovná neschopnosÈ
trvala nepretrÏite viac ako 30 dní.

OSOBITNÝ PRÍJEMCA:
V mesiacoch január, február 2006 sa
úrad podieºal na zabezpeãovaní chodu

a prevádzky „stanového mesteãka“
v Bratislave, v mestskej ãasti VrakuÀa,
urãeného pre obãanov bez domova.
Pre viac ako 150 obãanov bez domova
poskytol úrad dávku v hmotnej núdzi
a príspevky k dávke. Prostredníctvom
osobitného príjemcu boli finanãné
prostriedky v objeme viac ako 450 000
Sk pouÏité v prevaÏnej miere na zabezpeãenie stravy, tepla v stanoch a obstaranie nov˘ch dokladov totoÏnosti.
Popri tom boli prostredníctvom pracovníkov úradu poskytované informácie a rady v oblasti sociálnej pomoci.
Mgr. RASTISLAV JAKUBEK,
vedúci oddelenia pomoci v hmotnej núdzi
ÚPSVR Bratislava
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Z hºadiska sociálneho postavenia
oddelenie ‰tátnych sociálnych dávok
eviduje zamestnancov, samostatne
zárobkovo ãinné osoby, ‰tudentov
strednej alebo vysokej ‰koly, poberateºov dôchodku, poberateºov dávky
v hmotnej núdzi, poberateºov dávky
v
nezamestnanosti,
uchádzaãov
o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie a dobrovoºne nezamestnan˘ch
obãanov. Z hºadiska vzÈahu poberateºa
k dieÈaÈu je to rodiã alebo osoba, ktorej
je dieÈa zverené do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosÈ rodiãov na
základe právoplatného rozhodnutia
príslu‰ného orgánu, manÏel rodiãa, ktorému bolo dieÈa zverené do v˘chovy
právoplatn˘m rozhodnutím súdu, osamel˘ rodiã, Ïiadateº a rodiã s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím.

Úrady prijali konkrétne systémové
opatrenia v súvislosti s posilnením
kontroln˘ch a represívnych mechanizmov.
Pre zaujímavosÈ, oddelenie ‰tátnych
sociálnych dávok v roku 2005 vydalo
celkom 15 751 potvrdení pre poberateºov ‰tátnych sociálnych dávok; mesaãne pracovníci vystavia viac ako 1 300
potvrdení. Potvrdenia sú vydávané za
úãelom uplatÀovania daÀového bonusu, z dôvodu identifikácie druhého
rodiãa v prípadoch rozdielnych trval˘ch bydlísk, pre sociálnu poisÈovÀu,
miestny úrad, banky, daÀov˘ úrad,
zdravotnú poisÈovÀu, súdy, prokuratúru, oddelenia peÀaÏn˘ch príspevkov na
kompenzáciu, pre zdokladovanie príjmu z dôvodu uplatnenia hypotekárneho úveru a pod.

ŠTRUKTÚRA ČERPANIA
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

NOVÝ ZÁKON

Finanãné prostriedky boli vyuÏité na
úãel, na ktor˘ boli poskytnuté. V prípadoch, Ïe sa ‰tátna sociálna dávka nevyuÏívala na úãel, na ktor˘ bola poskytovaná, Úrad PSVR v Bratislave, odbor
sociálnych vecí a rodiny, oddelenie
‰tátnych sociálnych dávok zastavil
v˘platu oprávnenej osobe a poukázal
dávku ìal‰ej oprávnenej osobe alebo
obci. In‰titút osobitného príjemcu sa
vyuÏil v 48 prípadoch – v územnom
obvode Bratislava I, II a V. Dôvodom
bolo zanedbávanie povinnej ‰kolskej
dochádzky a nevyuÏívanie príspevku
na v˘chovu a v˘Ïivu.
âerpanie finanãn˘ch prostriedkov
predstavovalo k 31. 8. 2006 celkovú
sumu 1 007 725 267 Sk.

Zaãiatok roka 2006 sa niesol v znamení
pokraãujúcich reforiem sociálneho
systému. Zmenu v podpore rodinám
priniesol zákon ã. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieÈa, úãinn˘ od 1. 1. 2006,
ktor˘m sa zru‰il zákon ã. 265/1998 Z. z.
o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch v pestúnskej starostlivosti v znení
neskor‰ích predpisov. TaktieÏ 1. 1. 2006
sa zru‰il zákon ã. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku v znení neskor‰ích predpisov.
Cieºom nového zákona je vy‰‰ia
finanãná podpora na tvorbu náhradného rodinného prostredia, zabezpeãenie
rovnosti podpory detí v rôznych formách náhradnej starostlivosti, vy‰‰ia
motivácia pre v˘kon náhradnej starost-

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV:
Bratislava celkom:
Bratislava I:
Bratislava II:
Bratislava III:
Bratislava IV:
Bratislava V:
V participácii oddelenia ‰tátnych
sociálnych dávok a oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny v rámci
sociálnej prevencie sa predchádza
a zabraÀuje vzniku negatívnych javov.
V prípadoch oznámenia o zanedbávaní
povinnej ‰kolskej dochádzky sa zv˘‰ená pozornosÈ venuje prostredníctvom
jednotliv˘ch foriem a metód sociálnej
prevencie, ktorá ãasto viedla k pozitívnym v˘sledkom. V územn˘ch obvodoch Bratislava III a IV nebol vyuÏit˘
in‰titút osobitného príjemcu. Viazaním
v˘platy ‰tátnych sociálnych dávok na
konkrétny úãel sa sledovalo a v súãasnosti sleduje úãelné vyuÏívanie finanãn˘ch prostriedkov, v neposlednom rade
sa kladie dôraz na elimináciu zneuÏívania sociálneho systému a podvodov.
4

787 052 285 Sk
65 348 235 Sk
183 238 896 Sk
89 208 511 Sk
173 936 643 Sk
275 320 000 Sk
livosti in˘ch ako príbuzn˘ch osôb dieÈaÈa v priamom rade, a to aj pre súrodeneckú skupinu a pre dieÈa s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím. V tomto
smere sa nielen ná‰ úrad, ale i ìal‰ie
úrady na Slovensku stretávajú s negatívnymi ohlasmi príbuzn˘ch v priamom rade dieÈaÈa zvereného do náhradnej starostlivosti, ktoré sa t˘kajú ich
finanãného zohºadnenia. V zmysle
zákona o rodine sa za zverenie dieÈaÈa
do náhradnej starostlivosti príbuznému
v priamom rade povaÏuje za prirodzenú funkciu rodiny. Súãasn˘ stav zákona
preto nepriznáva star˘m rodiãom
odmenu v podobe opakovaného príspevku náhradnému rodiãovi, ale priznáva v‰etky ostatné príspevky, ktor˘ch
cieºom je podpora zabezpeãenia
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základn˘ch potrieb dieÈaÈa. Zákon
v prvom rade zjednodu‰uje a zjednocuje finanãné príspevky, urãuje rovnakú v˘‰ku príspevku bez ohºadu na vek
dieÈaÈa, ktor˘ sa v minulosti selektoval.

ZVÝŠENIE PRÍSPEVKOV
OD SEPTEMBRA
Od septembra 2006 sa v súvislosti
s valorizáciou pri súãasn˘ch podmienkach zv˘‰i rodiãovsk˘ príspevok zo
4 230 Sk na 4 440 Sk mesaãne. Okrem
tejto dávky sa zvy‰ujú aj sumy jednotliv˘ch príspevkov pre podporu
náhradnej rodinnej starostlivosti.
Zv˘‰enie sa prejaví nasledovne:
 jednorazov˘ príspevok dieÈaÈu
pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti z 8 840 Sk na 9 290 Sk (zv˘‰enie o 450 Sk),
 jednorazov˘ príspevok dieÈaÈu
pri zániku náhradnej starostlivosti
z 22 100 Sk na 23 240 Sk (zv˘‰enie
o 1 140 Sk),
 opakovan˘ príspevok dieÈaÈu zverenému do náhradnej starostlivosti
z 3 320 Sk na 3 490 Sk (zv˘‰enie
o 170 Sk),
 opakovan˘ príspevok náhradnému rodiãovi zo 4 230 Sk na 4 440 Sk
(zv˘‰enie o 210 Sk),
 zv˘‰enie opakovaného príspevku
náhradnému rodiãovi pri starostlivosti o troch a viac súrodencov z 3 000 Sk
na 3 150 Sk (zv˘‰enie o 150 Sk),
 osobitn˘ opakovan˘ príspevok
náhradnému rodiãovi z 1 740 Sk na
1 830 Sk (zv˘‰enie o 90 Sk).

OČAKÁVANÉ TENDENCIE VÝVOJA
V oblasti sociálnej politiky za posledn˘ch 12 rokov nedo‰lo k zásadn˘m
zmenám, pretoÏe bola budovaná na
neefektívnych princípoch podporovania sociálnej pasivity. Z uvedeného
dôvodu sa pristúpilo k rie‰eniu vzniknutej stagnácie, a to najmä zapájaním
a aktívnou úãasÈou obãana v sociálnom
procese spôsobom uvedenom v úvode
anal˘zy ‰tátnych sociálnych dávok.
Podpora rodinám sa prejavuje
v opatreniach upravujúcich sumy príspevkov – vo zvy‰ovaní jednotliv˘ch
rodinn˘ch dávok, v zavedení daÀového bonusu, zniÏovaním odvodov pracujúcim rodiãom a pod. Sãasti prezentovaná sociálna politika alebo jej tendencie a oãakávania sa buduje na princípoch „pracovaÈ sa oplatí“.
Sociálna reforma je zameraná na
podporu aktívnych rodín – jej motiváciu; smeruje k odstráneniu závislosti
na pasívnom poberaní – vyuÏívaní
sociálnej pomoci, ale i k prehºadnej‰iemu a jednoduch‰iemu systému
v oblasti sociálnych vecí a rodiny.
PhDr. ANDREA KOVALČÍKOVÁ,
oddelenie štátnych sociálnych dávok
ÚPSVR Bratislava
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Implementácia
nástrojov
aktívnej politiky trhu práce má
vysoko regionálny charakter.
Ak v regiónoch s najväčšou
mierou nezamestnanosti je
najviac využívaný príspevok
na aktivačnú činnosť, tak
v regiónoch s najnižšou evidovanou mierou nezamestnanosti sú využívané predovšetkým
príspevky, ktoré napomáhajú
uchádzačom o zamestnanie
veľmi rýchle a opätovné začlenenie sa na trh práce.
ŠPECIFIKÁ REGIÓNU
Bratislava, ako región s najniÏ‰ou
mierou nezamestnanosti v rámci SR,
ako aj s najniÏ‰ím podielom dlhodo-

Aktívna politika trhu
práce v Bratislave
bo nezamestnan˘ch UoZ – 18,81 %
k 30. 6. 2006 (priemer za celú SR –
52,57 %), vyuÏíva predov‰etk˘m
nástroje APTP, ktoré prispievajú
k zlep‰eniu zamestnateºnosti UoZ.
Nástroje aktívnej politiky trhu práce
sú spolufinancované prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu
(ESF), av‰ak aj v tomto prípade je
región oproti ostatn˘m ‰pecifick˘
t˘m, Ïe financiena realizáciu t˘chto
aktivít sú v pomere 50:50 vo vzÈahu
ESF a ‰tátneho rozpoãtu (·R), priãom
v ostatn˘ch regiónoch SR je tento
pomer 80:20, resp. 75:25 vo vzÈahu
ESF a ·R.
Medzi najv˘znamnej‰ie nástroje
aktívnej politiky trhu práce v 1. polroku 2006 realizované v rámci územného obvodu Bratislavy patria:

v prípade opakovaného vzdelávania
v priebehu 24 mesiacov si musí UoZ
prispievaÈ urãen˘m pomerom na cenu
vzdelávacej aktivity, ão sa odrazilo na
zníÏenom záujme zo strany uchádzaãov.

NAJVYUŽÍVANEJŠÍ
NÁSTROJ APTP

AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

Z dlhodobej‰ieho hºadiska v rámci
ÚPSVR v Bratislave je najvyuÏívanej‰ím nástrojom aktívnej politiky trhu
práce vzdelávanie a príprava pre trh
práce. Odch˘lka od uvedeného trendu,
ktorú sme zaznamenali v 1. polroku
2006, bola spôsobená hlavne skutoãnosÈou, Ïe v rámci Národného projektu
III – Vzdelávanie nezamestnan˘ch pre
trh práce bolo moÏné uzatváraÈ dohody
na zabezpeãenie vzdelávania do konca
roku 2005 a nastupujúci Národn˘ projekt IIIa – Vzdelávanie a príprava pre
trh práce a zamestnanecká prax sa zaãal
implementovaÈ aÏ v marci 2006, priãom reálne zaraìovanie UoZ do jednotliv˘ch vzdelávacích aktivít zaãalo aÏ
v júni 2006. Z pohºadu zamerania vzdelávania a prípravy pre trh práce bolo
realizovan˘ch najviac kurzov z oblasti
 § 52 – príspevok na aktivaãnú ãinv˘poãtovej techniky, obchodu a sluÏieb
nosÈ,
(nechtov˘ dizajn, kozmetika, manikúra,
 § 46 – vzdelávanie a príprava pre
pedikúra). Uvedené aktivity vypl˘vajú
trh práce,
predov‰etk˘m z charakteristiky dopytu
 § 51 – absolventská prax,
na trhu práce v regióne a podstatná ãasÈ
 § 49 – príspevok na samostatnú
UoZ po absolvovaní vzdelávania a prízárobkovú ãinnosÈ.
pravy pre trh práce
PODIEL ZARADENÝCH UOZ NA NÁSTROJE APTP
nachádza uplatV 1. POLROKU 2006
nenie na pracovnom trhu.
Poslednou novelou zákona NR SR
ã. 5/2004 Z. z.
396
 § 46
o sluÏbách zamest101
 § 49
nanosti sa upravili
9
 § 50
podmienky finan114
 § 51
covania vzdeláva511
 § 52
nia a prípravy pre
6
 § 56
trh práce z pohºa9
 § 57
du UoZ t˘m, Ïe

Z hºadiska uplatÀovania príspevku na
aktivaãnú ãinnosÈ môÏeme pozorovaÈ
ìal‰ie ‰pecifikum v rámci ÚPSVR Bratislava ako jediného mestského útvaru
spomedzi v‰etk˘ch úradov práce na
Slovensku. Touto skutoãnosÈou je
obmedzen˘ a limitovan˘ poãet subjektov, ktoré môÏu realizovaÈ aktivaãnú
ãinnosÈ z hºadiska poãtu obcí, resp.
mestsk˘ch ãastí v územnom obvode
Bratislavy (17 mestsk˘ch ãastí). Aj zo
‰truktúry subjektov, ktoré realizujú aktivaãnú ãinnosÈ, je zrejmé, Ïe ju vyuÏívajú predov‰etk˘m mimovládne organizácie, ktor˘ch je necel˘ch 50 % z celkového poãtu subjektov zapojen˘ch do
aktivaãnej ãinnosti v 1. polroku 2006.
Súãasne sa pri implementácii Národného projektu V – Aktivácia nezamestnan˘ch a nezamestnan˘ch s nízkou motiváciou odkázan˘ch na dávku v hmotnej
núdzi javí problematické zaraìovanie
UoZ na dan˘ projekt vzhºadom k tomu,
Ïe v evidencii ÚPSVR Bratislava je
nízky poãet disponibiln˘ch UoZ, ktorí
môÏu získaÈ aktivaãn˘ príspevok. Aj
napriek uveden˘m skutoãnostiam bolo
v prvom polroku 2006 na aktivaãnú
ãinnosÈ zaraden˘ch 511 UoZ.

ABSOLVENTSKÁ PRAX
ëal‰ím v˘znamn˘m nástrojom aktívnej
politiky trhu práce z hºadiska uplatnenia v Bratislave je absolventská prax.
V najväã‰ej miere sa realizuje v ‰tátnych
in‰titúciách a súkromn˘ch organizáciách, ktoré majú väã‰inou záujem o jedného aÏ dvoch absolventov, súkromné
organizácie majú zase pre absolventov
vysoké v˘berové kritériá.
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Väã‰ina zamestnávateºov Ïiada
absolventov s minimálne stredo‰kolsk˘m vzdelaním s maturitou a vysoko‰kolsk˘m vzdelaním, ktor˘m ponúka prácu administratívneho charakteru. O vyuãen˘ch v konkrétnej profesii
je nízky záujem. Na absolventskú prax
bolo v prvom polroku 2006 zaraden˘ch spolu 114 absolventov. Aj napriek tomu, Ïe s úãinnosÈou novely
zákona o sluÏbách zamestnanosti sa
nevypláca zamestnávateºom príspevok, v súvislosti s realizáciou absolventskej praxe sme nezaznamenali
markantn˘ pokles dopytu zamestnávateºov po absolventoch, ktorí by
u nich vykonávali absolventskú prax.
Av‰ak zmenou podmienok v rámci
zaraìovania absolventov na vykonávanie absolventskej praxe (moÏnosÈ
opätovného zaradenia absolventa na
absolventskú prax po 12 mesiacoch
od ukonãenia absolventskej praxe) sa
obmedzila ponuka UoZ, ktorí by
mohli vykonávaÈ absolventskú prax.

NÁSTROJ AKTÍVNEJ
POLITIKY TRHU PRÁCE

Vo väã‰ine prípadov absolventi umiestnení na absolventskej praxi ukonãujú
túto aktivitu skôr, ako je maximálna
dæÏka trvania absolventskej praxe (6
mesiacov), a to z dôvodu umiestnenia
sa na trhu práce, ão povaÏujeme za
veºmi pozitívny jav.

SAMOSTATNÁ
ZÁROBKOVÁ ČINNOSŤ
V 1. polroku 2006 sme zaznamenali zv˘‰en˘ poãet Ïiadostí o príspevok na zaãatie samostatnej zárobkovej ãinnosti,
k ãomu prispela aj novela vyhlá‰ky roz‰irujúca cieºovú skupinu UoZ, ktor˘m je
moÏné príspevok poskytnúÈ, ako aj zv˘‰enie finanãného príspevku v zmysle
§ 49 zákona o sluÏbách zamestnanosti.
ëal‰ím pozitívom, ktor˘ sa odzrkadlil
v záujme o tento príspevok aktívnej politiky trhu práce, bolo umoÏnenie SZâO,
ktoré získali príspevok od úradu PSVR,
vykonávaÈ súbeÏne aj inú zárobkovú
ãinnosÈ. V‰etky uvedené pozitíva sa prejavili na poãte vytvoren˘ch pracovn˘ch

1. POLROK 2005
Počet:
– vytvorených
obsadených PM
– zaradených osôb
– podporených PM

§ 46
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 56
§ 57
§ 59
§ 60
SPOLU

Dohodnutá
suma
finančných
prostriedkov
(v Sk)

1 033
74
3
114
442
0
4
1
96
1 767

1. POLROK 2006
Počet:
– vytvorených
obsadených PM
– zaradených osôb
– podporených PM

6 590 072
2 809 336
192 096
1 645 000
2 409 677
0
632 736
219 024
4 986 234
19 484 175

Rozšírenie služieb
1. mája 2006 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
začal poskytovať informačné a poradenské služby v nových priestoroch na Vazovovej ul. č.7/A. Hlavným cieľom je poskytovanie
kvalitatívne lepšej pomoci uchádzačom o zamestnanie a ostatným
klientom úradu pri hľadaní pracovného uplatnenia na trhu práce.
NOVÉ DETAŠOVANÉ PRACOVISKÁ
Efektívnej‰ie poskytujú sluÏby aj pracovníci Oddelenia informaãn˘ch
a poradensk˘ch sluÏieb klientom
ÚPSVR v Bratislave aj na deta‰ovan˘ch pracoviskách. S vyuÏitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu boli
vybudované a k 1. máju 2006 otvorené
nové pracoviská:
 samoobsluÏné vyhºadávanie informácií v priestoroch Úseku sluÏieb
zamestnanosti Bratislava I na
Vajanského nábreÏí 10,
 informaãné a poradenské stredisko
6

v priestoroch Úseku sluÏieb
zamestnanosti Bratislava III na
Peknej ceste 6,
 informaãné a poradenské stredisko
v priestoroch Úseku sluÏieb
zamestnanosti Bratislava IV na
Karloveskej 2a,
 informaãná a poradenská zóna v priestoroch Úseku sluÏieb zamestnanosti
Bratislava V na Poloreckého 1,
 informaãné a poradenské stredisko
na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny v Bratislave, Vazovova
7/A, 3. poschodie, ã. dv. 423.
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miest prostredníctvom daného nástroja
APTP. Medzi najãastej‰ie ãinnosti zaloÏení Ïivnosti patria: realitné ãinnosti,
vedenie úãtovníctva, krajãírstvo, prevádzka novinov˘ch stánkov, práca
obchodn˘ch zástupcov. Kuriozitou je
napríklad bra‰nár, ãi ve‰tec. Pri porovnaní v˘‰ky príspevkov na zaãatie
samostatnej zárobkovej ãinnosti musíme kon‰tatovaÈ, Ïe Bratislavsk˘ kraj má
spomedzi v‰etk˘ch regiónov SR najniÏ‰iu v˘‰ku príspevkov, av‰ak zaãínajúci
podnikatelia tu musia prekonávaÈ bariéry v zmysle zv˘‰en˘ch nákladov súvisiacich s vykonávaním podnikateºskej
ãinnosti.
Aj napriek v‰etk˘m ‰pecifikám,
ktoré sprevádzajú realizáciu nástrojov
aktívnej politiky trhu práce v rámci
ÚPSVR v Bratislave, môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe tieto aktivity úspe‰ne napomáhajú zaãleneniu sa nezamestnan˘m na trh práce.
Mgr. JANA BRIEŠKOVÁ,
vedúca OM APTP a PR ÚPSVR Bratislava

396
101
9
114
511
11
9
3
59
1 213

Dohodnutá
suma
finančných
prostriedkov
(v Sk)
557
6 051
543
1 162
3 543
2 045
1 332
569
2 420
18 226

985
815
288
800
200
811
156
076
245
376

ČINNOSŤ NOVÝCH PRACOVÍSK
ËaÏiskom ãinnosti nov˘ch pracovísk je
poskytovanie informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb, najmä informácií o podmienkach evidencie, o aktívnych opatreniach trhu práce, o ‰truktúre Úradu
PSVR, a jeho ãinnosti, informácie
o pôsobnosti jednotliv˘ch oddelení,
ako aj informácie o Národnom projekte
VII A – „Rozvoj nástrojov a foriem
informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave prostredníctvom modernizácie sluÏieb zamestnanosti“.
Na v‰etk˘ch pracoviskách OIPS sú
informaãné tabule prístupné pre v‰etk˘ch klientov. V internetovej miestnosti na Vazovovej 7/A Bratislava je k dispozícii 9 PC, na deta‰ovan˘ch pracoviskách sú po 4 PC. MiestnosÈ nav‰tívi
v priemere 450 – 500 klientov mesaãne.
Na v‰etk˘ch uveden˘ch pracoviskách
a úsekoch môÏe UoZ bezplatne vyuÏí-

SPZ_09_06

24.9.2006

20:43

Stránka 7

PREDSTAVUJEME

Sprostredkovateľské
služby ÚPSVR v Bratislave
Ku koncu I. polroka bola miera evidovaných nezamestnaných na
ÚPSVR v Bratislave 2,13 %, počet uchádzačov o zamestnanie
5 669. Z toho 12,8 % evidovaných uchádzačov o zamestnanie boli
poberateľmi dávok v nezamestnanosti.
UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE
Poãet sprostredkovateliek na 5 deta‰ovan˘ch pracoviskách ÚPSVR v Bratislave bol k 30. 6. 2006 27. Poãet kontaktov za I. polrok roku 2006 bol spolu
76 214, z ãoho vypl˘va, Ïe na jednu
sprostredkovateºku poãas prvého polroka roku 2006 pripadlo 27 223 kontaktov. Je dôleÏité podotknúÈ, Ïe UoZ sa
v Bratislave veºmi r˘chlo obmieÀajú,
a teda klientela sprostredkovateliek sa
neustále mení a práca s klientom je o to
nároãnej‰ia. Poãet vydan˘ch rozhodnutí o zaradení do evidencie UoZ poãas
prvého polroku 2006 bol 6 169 a poãet
vydan˘ch rozhodnutí o vyradení z evidencie bol 6 482. Navy‰e bolo v tomto
období na ÚPSVR v Bratislave doruãen˘ch a odsúhlasen˘ch 80 Ïiadostí o realizáciu spolupráce medzi ÚPSVR v Bratislave a in˘mi ÚPSVR v súvislosti
s prechodn˘m pobytom UoZ z iného
okresu v Bratislave.

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
S evidenciou UoZ a ich umiestnením na
trhu práce úzko súvisí nahlasovanie
voºn˘ch pracovn˘ch miest. Poãas prvého
polroka 2006 bolo nahlásen˘ch priemerne mesaãne 1 045 voºn˘ch pracovn˘ch
miest. Tie sa nahlasujú väã‰inou telefonicky, vyuÏívaná je aj moÏnosÈ nahlasovaÈ voºné pracovné miesta prostredníc-

vaÈ internet pre vyhºadávanie voºn˘ch
pracovn˘ch miest na Slovensku i v krajinách Európskej únie, sprostredkovanie informácií o zamestnávateºoch
a elektronické podávanie Ïiadostí
o zamestnanie spolu so Ïivotopisom
a motivaãn˘m listom.

TLAČOVINY
Oddelenie spracovalo a pripravilo pre
tlaã 2 druhy informaãn˘ch broÏúr a 3
druhy informaãn˘ch letákov o moÏnostiach a podmienkach úãasti na programoch aktívnych opatrení, presné urãenie podmienok a v˘‰ky moÏného príspevku podºa aktuálnych podmienok
v Bratislave, informaãn˘ materiál
o poskytovan˘ch sluÏbách v Bratislave
pre ohrozené a sociálne odkázané osoby,
adresné konkretizované postupy klienta
na úrade, spôsob komunikácie so
zamestnávateºom, prípravu na v˘berové
konanie, prijímacie pohovory u zamest-

tvom e-mailu, nahlá‰kou voºného pracovného miesta a letákom, ktor˘ obsahuje informácie o voºn˘ch pracovn˘ch
miestach a ktor˘ sa umiestni na nástenke
ÚPSVR v Bratislave. Informácie
o nov˘ch voºn˘ch pracovn˘ch miestach
sa pravidelne distribuujú na deta‰ované
pracoviská a dostávajú sa takto priamo
ku klientovi. Takouto r˘chlou komunikáciou medzi ÚPSVR, jeho deta‰ovan˘mi
pracoviskami a zamestnávateºmi sa
zefektívÀuje vzájomná spolupráca, ão sa
prejavuje na zv˘‰ení zamestnanosti. Od
7. 5. 2004 spolupracuje ÚPSVR v Bratislave so Slovensk˘m rozhlasom – Rádio
Regina, kde sa o voºn˘ch pracovn˘ch
miestach môÏu uchádzaãi informovaÈ
vÏdy v stredu medzi 8.00 – 9.00, t˘Ïdenne sa aktualizujú na www.upsvar.sk, od
marca t. r. ÚPSVR Bratislava spolupracuje s televíziou Nautik TV, kde sú voºné
miesta zverejnené na www.nautiktv.sk
a na teletexte a aktualizované raz t˘Ïdenne. Sú tieÏ na www.intersvet.sk, kde
môÏu aj UoZ umiestniÈ svoj Ïivotopis.
Stránka obsahuje aj informácie z oblasti
sluÏieb zamestnanosti, sociálnych vecí
a iné uÏitoãné informácie. Oddelenie
sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb organizuje aj v˘berové konania, ãím ÚPSVR Bratislava pomáha i zamestnávateºom pri
v˘berov˘ch konaniach. Prostredníctvom
23 v˘berov˘ch konaní poãas prvého pol-

návateºa pre novozaevidovan˘ch klientov ÚPSVR v Bratislave a pre ostatn˘ch
klientov úradu. Letáky sú hlavne urãené
absolventom ‰kôl, obãanom so ZP a v‰etk˘m zamestnávateºom mesta Bratislava, broÏúry t˘m klientom, ktorí potrebujú zorientovaÈ sa v ‰tátnych sociálnych dávkach a t˘m, ktorí sa uãia komunikovaÈ so zamestnávateºom.

KONZULTÁCIE, INFORMAČNÉ
A PORADENSKÉ STRETNUTIA
Poãet osôb, ktor˘m boli na OIPS poskytnuté konzultácie, bol 7 972, z toho 4 494
UoZ, poãet konzultácií za I. polrok 2006
bol 28 649, z toho pre Uoz 15 606.
V priestoroch informaãno-poradensk˘ch
stredísk prebiehajú aj skupinové informaãné a poradenské stretnutia, ktoré
doteraz boli zrealizované pre 81 skupín
pre znev˘hodnen˘ch UoZ a priniesli
priebeÏné v˘stupy: z celkoveho poãtu
zúãastnen˘ch UoZ – 584 sa zamestnalo

roka 2006 bolo ponúknut˘ch 195
voºn˘ch pracovn˘ch miest. Oddelenie
sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb tieÏ pravidelne organizuje spolu s oddelením
informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb
Burzy informácií, tohtoroãná sa uskutoãnív októbri.

HROMADNÉ PREPÚŠŤANIE
ÚPSVR v Bratislave teda spolupracuje
so zamestnávateºmi aj pri hromadnom
prepú‰Èaní. V I. polroku 2006 bolo
nahlásené v 12 organizáciách s celkov˘m poãtom 21 463 zamestnancov, kde
z hláseného poãtu 1 518 ohrozen˘ch
pracovn˘ch miest sa dotklo 645 ºudí.
V priebehu I. polroka 2006 sa realizovalo hromadné prepú‰Èanie z roku 2004
v 1, z roku 2005 v 12 organizáciách, v I.
polroku 2006 prebiehalo v 25 organizáciách. Z nahlásen˘ch hromadn˘ch prepú‰Èaní sa nepredpokladá zv˘‰en˘ prísun evidovan˘ch nezamestnan˘ch na
ÚPSVR v Bratislave, nakoºko organizácie, ktoré realizovali väã‰í poãet prepusten˘ch zamestnancov, majú celoslovenskú pôsobnosÈ a ich zamestnanci
majú trvalé bydlisko mimo Bratislavy.
V organizáciách, ktoré nahlásili najväã‰í poãet ohrozen˘ch pracovn˘ch miest,
sa jedná predov‰etk˘m o redukovanie
poãtu zamestnancov na v‰etk˘ch prevádzkach a organizaãn˘ch zloÏkách na
území SR. Najãastej‰ím dôvodom sú
organizaãné zmeny, zru‰enie zamestnávateºa, ãi jeho ãasti a zmena vlastníka,
mnohokrát zamestnanci prechádzajú
pod nového majiteºa alebo zamestnávateºa so zachovaním ich ãinnosti.

ZAMESTNÁVANIE OBČANOV SO ZP
ÚPSVR v Bratislave má tieÏ za úlohu
kontrolovaÈ plnenie povinného podielu
zamestnávania obãanov so zdravotn˘m
postihnutím. Vzhºadom k tomu, Ïe 
138 osôb (23,6 %), z toho – dlhodobo
evidovan˘ch UoZ – 374, sa zamestnalo
80 (21,3 %). Okrem metodického vypracovávania informácií uskutoãÀuje oddelenie aj individuálne a skupinové preventívne poradenstvo pre ‰tudentov
konãiacich roãníkov stredn˘ch ‰kôl.
Poãas ‰kolského roka 2005/2006 bolo
poskytnuté preventívne poradenstvo pre
2 929 Ïiakov stredn˘ch ‰kôl.
Pre obãanov so ZP prehodnoten˘ch
SP bolo do 30. 6. 2006 dodávateºskou
formou zabezpeãené posúdenie osobn˘ch predpokladov a získan˘ch odborn˘ch zruãností pre 22 UoZ so ZP
a internou formou pre 67 UoZ so ZP.
Oddelenie tieÏ zrealizovalo 2 Burzy
informácií pre zamestnávateºské subjekty, agentúry, regionálnych partnerov,
UoZ a ZoZ.
Mgr. JANA BAKAJOVÁ,
vedúca odd. informačných
a poradenských služieb ÚPSVR v Bratislave

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 9/2006

7

SPZ_09_06

24.9.2006

20:43

Stránka 8

PREDSTAVUJEME
v Bratislave je cca 2 500 zamestnávateºov, ktorí majú 20 a viac zamestnancov,
je kontrola tohto plnenia nároãná.
Mnohí zo zamestnávateºov si ohlasovaciu povinnosÈ splnia a za‰lú na ÚPSVR
Roãn˘ v˘kaz o plnení povinného
zamestnávania a zaplatia i povinn˘
odvod. V roku 2005 uÏ mnohí vyuÏili aj
formu náhradného plnenia zadaním
zákazky chránenej dielni, mnohí si
v‰ak túto povinnosÈ neplnia, je potrebné ich vyz˘vaÈ, ÏiadaÈ o vykonanie kontroly, vydávaÈ rozhodnutia o preplatkoch a nedoplatkoch, ão je opäÈ problém súvisiaci s veºk˘m mnoÏstvom
zamestnávateºom pôsobiacich v Bratislave a ãasovou a personálnou nároãnosÈou kontroly plnenia povinného
zamestnávania obãanov so ZP.

SÚHLAS S ROZVIAZANÍM
PRACOVNÉHO POMERU
S OBČANOM SO ZP
So zamestnanosÈou obãanov so ZP súvisí tieÏ povinnosÈ zamestnávateºa ÏiadaÈ
ÚPSVR o predchádzajúci súhlas s rozviazaním pracovného pomeru v˘poveìou,
pokiaº ide o zamestnanca, ktor˘ je obãanom so ZP. V I. polroku udelil ná‰ úrad
8 súhlasov a 1 nesúhlas s rozviazaním
pracovného pomeru. Tu je, podobne ako
pri hromadnom prepú‰Èaní, dôleÏit˘

faktor, Ïe zamestnávateºov, ktorí majú
sídlo v Bratislave, je veºké mnoÏstvo
a sídlia tu aj organizácie s celoslovenskou pôsobnosÈou, ktoré majú mnoho
poboãiek mimo Bratislavy, preskúmavanie veci je nároãnej‰ie a rozhodovanie
komplikovanej‰ie.

AGENTÚRY
Na umiestÀovaní UoZ na trhu práce sa
podieºajú i ne‰tátni poskytovatelia sluÏieb zamestnanosti: sprostredkovanie
zamestnania za úhradu, agentúry
doãasného a agentúry podporovaného
zamestnávania.
Sprostredkovanie zamestnania za
úhradu vykonáva v Bratislave vy‰e 100
agentúr so sídlom právnickej, ãi trval˘m
pobytom fyzickej osoby v Bratislave,
ìal‰ích 17 tu má miesto v˘konu. Povolenie na ãinnosÈ agentúry na sprostredkovanie zamestnania za úhradu v Bratislave v prvom polroku 2006 obdrÏalo 25
nov˘ch agentúr, 1 povolenie bolo zru‰ené a 10 agentúram zmenené, väã‰inou
i‰lo o roz‰írenie okruhu ãinností. PrevaÏná väã‰ina z nich nevyberá poplatky,
ão im legislatíva umoÏÀuje, vznikajú im
v‰ak náklady na sprostredkovanie
zamestnania t˘m, Ïe klienti nie sú pred
sprostredkovaním nijako finanãne viazaní a náklady vynaloÏené na získanie

zamestnania tak zná‰ajú agentúry. Spoluprácu ÚPSVR v Bratislave pravidelne
vyuÏíva 27 agentúr formou zverejÀovania voºn˘ch pracovn˘ch miest na
nástenkách úradu, spolupracujú pri
obsadzovaní voºn˘ch pracovn˘ch miest
s deta‰ovan˘mi pracoviskami, ktoré
robia v˘ber z evidovan˘ch nezamestnan˘ch na voºné pozície. Ponuku voºn˘ch
pracovn˘ch miest a moÏnosÈ v˘berov˘ch pohovorov za prítomnosti zamestnávateºa vyuÏívajú i mimobratislavské
agentúry. Podmienkou na vyuÏitie priestorov ÚPSVR je, Ïe na ponúkané voºné
pozície budú prizvaní aj nezamestnaní,
ktorí sú v evidencii ÚPSVR v Bratislave.
Na ãinnosÈ ADZ a zamestnávania
prostredníctvom nich si klienti zaãínajú zvykaÈ. V období I. polroku 2006
získalo platné povolenie na vykonávanie ãinnosti ADZ 16 agentúr so sídlom
právnickej osoby alebo trvalého bydliska fyzickej osoby v Bratislave, jedno
povolenie bolo zmenené. Najúspe‰nej‰ími sú Trenkwalder Management Partners, HCR Slovakia a InfoWork, najviac
doãasne pridelen˘ch pracovn˘ch pozícii je v SR na robotnícke pozície a na
dobu do 6 mesiacov. Dve agentúry so
sídlom právnickej osoby, alebo trvalého
bydliska fyzickej osoby v Bratislave získali v období I. polroku 2006 platné

Zdravotne postihnutí medzi nami
Cieľom našej spoločnosti je snažiť sa o integráciu handicapovanej
populácie medzi nás ostatných, bez rozdielu. Humanitné organizácie sa snažia efektívne pomáhať znevýhodneným občanom, čím
zvyšujú kvalitu ich života, nakoľko oni samotní si ju nie sú schopní zabezpečiť. Kto to vie lepšie opísať, ako človek, ktorý roky pracuje v priamom kontakte s občanmi so zdravotným postihnutím
a obzvlášť s občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím?
CHRÁNENÉ PRACOVISKÁ
A CHRÁNENÉ DIELNE
Úrady PSVR umoÏÀujú zdravotne
postihnut˘m obãanom prostredníctvom finanãného príspevku dosiahnuÈ
rovnosÈ príleÏitostí pre v‰etk˘ch obãanov so ZP, obhájiÈ ich záujmy vo v‰etk˘ch oblastiach Ïivota vytvorením
pracovn˘ch miest v chránen˘ch dielÀach/chránen˘ch pracoviskách tak,
aby cítili, Ïe sú spoloãnosÈou uznávaní
a dokáÏu samostatne zvládnuÈ v mnoh˘ch prípadoch nemalé prekáÏky.
Zriaìujú sa chránené pracoviská/chránené dielne, ktoré svojimi optimálnymi podmienkami umoÏnia ìal‰í rozvoj
a rast zdravotne postihnut˘ch obãanov. Takúto chránenú dielÀu/chránené pracovisko zriadil aj Zväz telesne
postihnutej mládeÏe v Bratislave. Pán
Aurel Bitter, zamestnanec Zväzu telesne postihnutej mládeÏe, nám opísal
svoje kladné aj záporné skúsenosti,
s ktor˘mi sa pri svojej práci stretol.
8

SAMI SEBE
Zväz telesne postihnutej mládeÏe
(ZPM) zriadil Chránené pracovisko
v roku 1998. Na zaãiatku zamestnal 2
osoby, jednu ÈaÏko a jednu ºah‰ie zdravotne postihnutú. Vychádzal zo zamerania a cieºov organizácie – vypæÀanie
voºného ãasu zdravotne postihnut˘m
a poradenská pomoc pri rie‰ení Ïivotn˘ch situácií orientáciou sa v spleti
zákonov a vyhlá‰ok, tieÏ z filozofie, Ïe
najlep‰ie si vedia pomôcÈ zdravotne
postihnutí navzájom a Ïe hlavne organizácia pracujúca pre ZP by mala zamestnávaÈ osoby so zmenenou pracovnou
schopnosÈou. Ide prevaÏne o administratívnu prácu, nie vÏdy iba v kancelárii.
Nakoºko ZPM je neziskovou organizáciou, je ãasto potrebné nav‰tíviÈ
mnohé ‰tátne i ne‰tátne in‰titúcie, nadácie a sponzorov. Je to ãinnosÈ, ktorú ZP
dokáÏe zvládnuÈ samostatne, pokiaº nie
sú prekáÏkou v‰adeprítomné architektonické bariéry. Zamestnávanie zdravotne
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postihnut˘ch je v‰ak v súãasnej dobe
skôr vecou sociálneho cítenia jednotlivcov ako pozitívnym vnímaním postihnut˘ch osôb zo strany zdravej populácie.

VSTUP DO EÚ = VIAC
BYROKRACIE A PROBLÉMOV?
Vstupom do EU sa zákony v oblasti podpory zamestnávania e‰te viac skomplikovali – na vlastnej „koÏi“ si v ZPM mohli
vyskú‰aÈ, aké zloÏité je vytvoriÈ ìal‰ie
dve pracovné miesta pre ÈaÏko telesne
postihnuté osoby. Systém sa oveºa viac
zbyrokratizoval, nehovoriac o tom, Ïe aj
keì sa zákon nemení, vykonávacie predpisy ho kaÏdoroãne „prefarbujú a obracajú na ruby“. Ani zamestnávatelia, ani
zdravotne postihnutí nehovoria, Ïe by to
boli zmeny pozitívne, napomáhajúce
zvy‰ovaniu miery zamestnávania zdravotne postihnut˘ch obãanov.
V rámci projektu Európskeho sociálneho fondu – IS EQUAL spolupracuje
ZPM aj so zamestnávateºmi ZPO, aj
s nezamestnan˘mi ZPO pri podpore
vytvárania nov˘ch pracovn˘ch miest
formou poradenstva. Analyzujú tu
zároveÀ legislatívne prekáÏky, snaÏia sa
upozorniÈ na moÏné zmeny, ktoré by
motivovali zamestnávateºov pri prijímaní zdravotne postihnut˘ch do
zamestnania. Pri realizácii projektu
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povolenie na vykonávanie ãinnosti
agentúr podporovaného zamestnávania
a dve agentúry podporovaného zamestnávania majú s ÚPSVR v Bratislave
uzatvorenú dohodu o spolupráci.

EURES
Podpora medzinárodnej mobility práce
je tieÏ súãasÈou sprostredkovateºsk˘ch
sluÏieb ÚPSVR v Bratislave, najv˘znamnej‰ím ãlánkom je EURES. Mnoho
UoZ má záujem nájsÈ si zamestnanie
v zahraniãí, za na‰ou EURES asistentkou chodí denne mnoho uchádzaãov,
ale aj záujemcov o zamestnanie so ÏiadosÈou o informácie a rady. Poãas I. polroku 2006 vyuÏilo len sluÏby EURES
pri hºadaní zamestnania cca 120 UoZ
z Bratislavy, ale aj z in˘ch regiónov SR.
EURES ÚPSVR v Bratislave tieÏ spolupracuje so zahraniãn˘mi zamestnávateºmi v súvislosti s nahlásením voºného
miesta, i prípravou v˘berového konania a jeho samotného priebehu.

ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV
V pôsobnosti oddelenia sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb má osobitné postavenie
udeºovanie povolenia na zamestnanie.
V 1. polroku 2006 bolo na ÚPSVR v Bratislave doruãen˘ch 267 Ïiadostí, z toho
40 na základe obchodn˘ch a in˘ch

úzko spolupracujú s Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.
Podºa doteraj‰ích zistení sú najväã‰ie
problémy v nasledujúcich oblastiach:
 § 61 Zákona o sluÏbách zamestnanosti – o kumulácii poskytnut˘ch príspevkov na podporu zamestnávania
zdravotne postihnut˘ch núti zamestnávateºa k navy‰ovaniu mzdov˘ch nákladov na ZP pracovníka (t˘m pádom jeho
príjmu) len preto, aby mal zamestnávateº moÏnosÈ ãerpania príspevkov na
udrÏanie chráneného pracoviska a pracovného asistenta. Ide o mzdu v minimálnej v˘‰ke 14 000 Sk brutto.
V prípade zamestnávania osôb
s ËZP, alebo mimoriadnym ËZP, nie je
moÏné vyplácaÈ vysoké finanãné mzdové ohodnotenie z dôvodu ich zníÏenej
pracovnej v˘konnosti aj nutnosti skrátenia pracovného úväzku – priãom na
druhej strane je potrebné vyuÏívanie
pracovnej asistencie a sú aj zv˘‰ené
v˘davky na zriadenie a prevádzku
chráneného pracovného miesta – priãom príspevky na tieto v˘davky nie je
moÏné ÏiadaÈ. Bludn˘ kruh, ktor˘
demotivuje zamestnávanie ZËP.
E‰te k väã‰ej absurdnej situácii
dochádza, kedy jeden zákon má podporovaÈ zamestnanosÈ ZËP a zvy‰ovaÈ ich
mzdu a druh˘ svojím pôsobením zniÏuje
dávky vo forme moÏnosti uÏívania kompenzácií ÈaÏkého zdravotného postihu.

zmlúv, ão sú povolenia, kde cudzinec je
zamestnancom materskej spoloãnosti
v zahraniãí a je vyslan˘ na v˘kon práce
na územie SR. Povolení bolo udelen˘ch
243, z toho sme v priebehu polroka
odÀali 3, z dôvodu, Ïe cudzinci ukonãili predãasne pracovn˘ pomer, neudelen˘ch povolení bolo 9. O udelenie povolenia najãastej‰ie Ïiadali cudzinci, ktorí
sú v SR zaradení na rôzne manaÏérske
pozície, najmä v spoloãnostiach so
zahraniãnou úãasÈou (manaÏéri, audítori, poradcovia, finanãní experti), lektori
cudzích jazykov, programátori – analytici, ale i kuchári v medzinárodn˘ch re‰tauráciách (ãínske, balkánske, indické)
a stavební robotníci. Najviac Ïiadateºov
bolo z Ukrajiny (50), USA (34) a âíny
(30). Vzhºadom k tomu, Ïe vláda SR na
zasadaní v apríli 2004 schválila návrh
stanoviska SR voãi obmedzeniam na
voºn˘ pohyb osôb na pracovné trhy ãlensk˘ch ‰tátov EÚ a v rámci neho úplné
otvorenie slovenského trhu práce pre
obãanov ãlensk˘ch ‰tátov EÚ, realizuje
sa zamestnávanie obãanov EÚ podºa
rovnak˘ch princípov ako zamestnávanie
obãanov SR, priãom SR musí tak ako
ostatné ãlenské ‰táty sledovaÈ pohyb za
prácou v rámci spoloãenstva, ktoré sa
realizuje ohlasovacou povinnosÈou na
informaãnej karte zamestnávateºom.

PROJEKTY

 SúvislosÈ s v˘‰kou príjmu/mzdy postihnut˘ ãlovek bez zamestnania
poberá kompenzaãn˘ príspevok na prevádzku osobného motorového vozidla,
príspevok na zv˘‰ené v˘davky spojené
s pouÏívaním ortopedickej pomôcky
atì. V prípade, Ïe sa ZPS zamestná
a jeho príjem dosiahne dvojnásobok
Ïivotného minima (do ktorého sa zapoãítava aj invalidn˘ dôchodok), stráca
moÏnosÈ poberaÈ a vyuÏívaÈ menované
príspevky a t˘m aj moÏnosÈ dopravovaÈ
sa za prácou (paradox v danej situácii
je, Ïe má nárok na príspevok na kúpu
motorového vozidla) a kompenzovaÈ
ostatné dôsledky svojho ËZP, ktoré sú
nevyhnutné. Ak si má tieto v˘davky
uhrádzaÈ z príjmu, vykonáva zamestnanie za odmenu o túto ãasÈ príjmu zníÏenú. Kompenzácie majú rie‰iÈ stav,
ktor˘ sa zamestnaním ãloveka nezmení, a preto by s obmedzovaním v˘‰ky
príjmu nemali súvisieÈ.
Tento stav spôsobuje demotiváciu
v hºadaní zamestnania a konkrétneho
uplatnenia sa na trhu práce. (Jednak to
ãloveka odrádza od toho, aby si prácu
hºadal, a keì ju nájde, aby ju prijal.)
A tieÏ to obmedzuje ãloveka v kariérnom raste v náväznosti na moÏnosÈ
zv˘‰enia príjmu.
Je tu v‰ak aj ìal‰í multiplikaãn˘
efekt.
 Dochádza k viacnásobnému finanãnému postihu ZP ãloveka, pretoÏe ak

raz prekroãí v˘‰ku príjmu rovnajúcu
sa dvojnásobku Ïivotného minima za
sledované obdobie, stráca moÏnosÈ
poberania príspevkov:
1. na prevádzku osobného motorového vozidla – v celej v˘‰ke,
2. na zv˘‰ené v˘davky spojené s pouÏívaním ortopedickej pomôcky –
v celej v˘‰ke,
3. na uÏívanie bezbariérového sociálneho bytu,
4. v ãasti príspevku: príspevok na
úpravu bytu,
5. v ãasti príspevku: na zaobstaranie
psa so ‰peciálnym v˘cvikom,
6. v ãasti príspevku: na zaobstaranie
pomôcky,
7. v ãasti príspevku: na opravu
pomôcky,
8. v ãasti príspevku: na kúpu osobného motorového vozidla,
9. v ãasti príspevku: na prepravu,
10. v ãasti príspevku: na diétne stravovanie,
11. v ãasti príspevku: na kúpu druhého mechanického a kúpu elektrického
vozíka,
12. pri prekroãení príjmu vo v˘‰ke
trojnásobku Ïivotného minima sa krátenie ãasti príspevku t˘ka aj osobnej
asistencie“.
Mgr. JANA BRIEŠKOVÁ,
vedúca OM APTP a PR ÚPSVR Bratislava
Aurel Bitter
Zväz telesne postihnutej mládeže

Úrad PSVR v Bratislave sa tieÏ v zmysle
§ 54 ods. 1 písm. c) v I. polroku podieºal na základe uzatvoren˘ch dohôd na
projektoch na zlep‰enie postavenia UoZ
na trhu práce, a to: „Podpora pracovnej
adaptability a mobility osôb znev˘hodnen˘ch na TP prostredníctvom ‰pecifick˘ch vzdelávacích aktivít zameran˘ch
na uplatnenie flexibiln˘ch foriem práce
prostredníctvom vyuÏívania modern˘ch IKT“, „Efektívne investovanie do
ºudského kapitálu v bratislavskom regióne“, „Nadobudnutie kvalifikácie v kurzoch zvárania – prostriedok zvy‰ovania
zamestnateºnosti znev˘hodnen˘ch skupín na trhu práce“, “Kolektor pracovnej
sily“, od septembra sa zaãínajú realizovaÈ projekty „Vzdelávanie v informaãn˘ch a komunikaãn˘ch technológiách
(IKT) pre obãanov so zdravotn˘m
postihnutím“, “Job v EÚ volá, tak nestoj
a poì!“, „Projekt rozvoja IKT zruãností
osôb vstupujúcich prv˘krát na trh práce
na území bratislavského regiónu so
zameraním na získanie certifikátu ECDL
·TART“ a „Vzdelávanie nezamestnan˘ch zo znev˘hodnen˘ch skupín pre
prácu technológov a pracovníkov
nede‰truktívneho skú‰ania“.
Mgr. OĽGA BOHUŠOVÁ,
zástup. ved. oddelenia SS ÚPSVR
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Stabilne najnižšia miera nezamestnanosti v Bratislave môže vyvolať predstavu, že odborní poradcovia majú malý počet klientov,
a teda ideálne podmienky z hľadiska časového priestoru. Skutočnosť je však iná.
NEĽAHKÁ POZÍCIA
PORADCOV
Na oddelení sluÏieb odborného poradenstva (OSOP) pracuje skupina 9
vysoko kvalifikovan˘ch odborn˘ch
poradcov so vzdelaním v oblasti sociálna práca a psychológia na 5 pracoviskách v jednotliv˘ch mestsk˘ch ãastiach
Bratislavy. Majú neºahkú pozíciu vzhºadom na vysok˘ poãet klientov pripadajúcich na jedného odborného poradcu,
vypl˘vajúci z dlhodobo vyrovnaného
prítoku a odtoku UoZ, typického pre
Bratislavu – najniÏ‰ia miera nezamestnanosti je z tohto pohºadu skresºujúcim

miesto, ktoré sa zvyãajne nezhodujú
s reálnymi moÏnosÈami na trhu práce
a z tohto pohºadu mu potom unikajú
prípadné pracovné príleÏitosti.

PROBLÉMY
Mnohí klienti si neuvedomujú, Ïe ak
nevyuÏijú v‰etky moÏnosti, ktoré sa im
núkajú práve v t˘chto prv˘ch 6 mesiacoch, veºmi r˘chlo nastane zhor‰enie
ich situácie. Okrem nedostatku financií
sú ohrození ìaº‰ími negatívnymi javmi,
ako je zniÏovanie sebavedomia, postupná strata reálneho vnímania „pracovného sveta“, prípadná depresia, rezigná-

Odborné poradenstvo
ukazovateºom, vìaka vysokému osobnému vkladu kaÏdého z nich sa im v‰ak
darí odvádzaÈ kvalitnú prácu.
V súlade s legislatívnou úpravou
sluÏieb zamestnanosti tvoria klientelu
OSOP predov‰etk˘m UoZ, ktor˘ch evidencia na úrade práce nepresiahla 6
mesiacov. Orientáciu odborného poradenstva práve na obdobie prv˘ch 6
mesiacov od zaãiatku zloÏitej Ïivotnej
situácie, akou je strata zamestnania,
resp. nezaradenie sa do pracovného
procesu po skonãení prípravy na povolanie, pociÈujú aj odborní poradcovia
ako veºmi dôleÏitú z hºadiska prevencie
dlhodobej nezamestnanosti. Je to problém aj Bratislavy, a to aj napriek miere
nezamestnanosti porovnateºnej s vyspel˘mi regiónmi EÚ.

RÔZNE TYPY KLIENTOV
Pôsobenie odborn˘ch poradcov má
v tomto období nezastupiteºné miesto,
hlavne u klientov patriacich k znev˘hodnen˘m skupinám z hºadiska
umiestniteºnosti na trhu práce, no nielen u nich, stretávajú sa aj s klientmi,
ktorí z rôznych príãin odìaºujú rie‰enie
vlastnej nezamestnanosti:
 zabezpeãen˘ urãit˘ tok financií
(dávka v nezamestnanosti),
 venovanie sa rie‰eniu toho, na ão
nezostával ãas popri zamestnaní, alebo
ão bolo roky odkladané,
 vyuÏívanie ãasu na oddych a regeneráciu po predchádzajúcom strese,
strate zamestnania a s t˘m súvisiacimi
negatívnymi záÏitkami,
 klient má taktieÏ v tomto období
e‰te pomerne vysokú „latku oãakávania“ a poÏiadaviek na nové pracovné
10

cia a prijímanie náhradn˘ch rie‰ení
vedúcich k dlhodobej nezamestnanosti.
Poãetnou skupinou UoZ, ktorí prichádzajú na oddelenie sluÏieb odborného poradenstva a ktor˘ch opätovné
zaradenie do pracovného procesu je
znaãne sÈaÏené, sú ºudia vo veku nad
50 rokov, priãom veková hranica z hºadiska znev˘hodneného postavenia na
trhu práce sa postupne zniÏuje a s problémami pri získavaní pracovného
miesta sa stretávajú uÏ uchádzaãi
o zamestnanie nad 45 rokov. Sú to
klienti vyÏadujúci nielen individuálny,
ale aj veºmi citliv˘ prístup odborného
poradcu vzhºadom na to, Ïe veºmi ãasto
prichádzajú v zlom psychickom stave
v dôsledku straty zamestnania po 20
a viac rokoch odpracovan˘ch u jedného
zamestnávateºa a s pocitmi beznádeje
vo vzÈahu k rie‰eniu svojej situácie.
V mnoh˘ch prípadoch, a to nielen
v súvislosti s urãitou vekovou kategóriou, zdravotn˘m postihnutím alebo
in˘m znev˘hodÀujúcim faktorom z hºadiska pracovného uplatnenia, je potrebná najskôr ‰pecializovaná pomoc psychológa a aÏ potom je moÏné pristúpiÈ
k voºbe krokov na ceste k pracovnému
uplatneniu. Pre klientov je takáto
pomoc zabezpeãená na kaÏdom pracovisku odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb
odborn˘mi poradcami psychológmi.

SPOLUPRÁCA
Nie vÏdy môÏu odborní poradcovia
psychológovia, napriek vysokej odbornosti a bohat˘m pracovn˘m skúsenostiam, poskytnúÈ pomoc v potrebnom rozsahu, napr. vtedy, keì je rie‰enie problémov nielen ãasovo veºmi nároãné,
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ale je potrebné roz‰íriÈ pôsobenie psychológa aj na ãlenov rodiny klienta.
Preto odborní poradcovia spolupracujú
aj s psychológmi referátov poradenskopsychologick˘ch sluÏieb odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR v Bratislave,
ìal‰ími zamestnancami úradu práce
a odborníkmi in˘ch ‰tátnych aj ne‰tátnych zariadení. Príkladom takejto spolupráce je zmluva medzi ÚPSVR v Bratislave a In‰titútom pre pracovnú rehabilitáciu, na základe ktorej je odborné
poradenstvo poskytované ºuìom so
zdravotn˘m postihnutím roz‰írené
o moÏnosÈ vyuÏitia ‰peciálnych sluÏieb
a informácií poskytovan˘ch odborníkmi Centra pracovnej a sociálnej rehabilitácie, s ktor˘mi následne po odporuãení klienta prebiehajú operatívne vzájomné konzultácie.
Príkladom spolupráce s ne‰tátnym
zariadením poskytujúcim sluÏby
zamestnanosti je realizácia projektu
„Inovatívne IAP ako nástroj moderného
trhu práce“ realizovaného v súãasnosti
Agentúrou podporovaného zamestnávnia Autisti, n. o. v rámci Národného
projektu VII B, cieºom je pilotne overiÈ
inovatívne IAP formou ne‰tátnych sluÏieb zamestnanosti. Spolupráca je o to
cennej‰ia, Ïe niektorí úãastníci projektu
sú jeho realizátormi následne zaradení
aj do programu komunitnej rehabilitácie a pilotného overovania v projekte IS
EQUAL „Zlep‰enie sluÏieb trhu práce
v RuÏinove prostredníctvom komunitnej rehabilitácie a skvalitnenia spolupráce ‰tátnych a ne‰tátnych sluÏieb
zamestnanosti ako súãasÈ komunitného
plánovania“.

SKUPINOVÉ
PORADENSTVO
Odborní poradcovia pracujú s klientom
prevaÏne individuálne. Odborné poradenstvo zamerané na odstraÀovanie
bariér pracovného uplatnenia spoloãn˘ch pre skupinu UoZ je zabezpeãované hlavne externe, prostredníctvom
regionálnych projektov v rámci Národ
ného projektu VII B, priãom voºba ich
obsahového zamerania vychádza
z aktuálnych potrieb a skúseností z realizácie extern˘ch projektov v rámci
predchádzajúceho národného projektu.
Od zaãiatku implementácie NP VII
B boli zrealizované tri regionálne externé
projekty
(Právne
minimum
a dôchodková reforma, Kariérové poradenstvo – rozvoj osobnosti, Aké moÏnosti mám na trhu práce), prvá etapa
ìal‰ích dvoch (Inovatívne IAP ako
nástroj moderného trhu práce, Hºadanie práce pomocou IT), v súãasnosti
prebieha regionálny projekt Nová ‰anca
zamestnaÈ sa, alebo podnikaÈ?
PaedDr. JAROSLAVA TRÁVNIČKOVÁ
oddelenie služieb odborného poradenstva
ÚPSVR Bratislava
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ANALÝZA

Kontroly agentúr

Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR.

Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vykonali
v čase od 1. 6. 2006 do 31. 8. 2006 mimoriadnu kontrolnú
akciu na území celého Slovenska, zameranú na kontrolu dodržiavania ustanovení Zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách
zamestnanosti“) sprostredkovateľmi zamestnania za úhradu,
agentúrami dočasného zamestnávania a agentúrami podporovaného zamestnávania.

Najãastej‰ie zistené poru‰enia ustanovení zákona o sluÏbách zamestnanosti agentúrami doãasného zamestnávania:
 neposkytnutie roãnej správy
o svojej ãinnosti ústrediu za rok
2005,
 nezamestnávanie obãanov v pracovnom pomere na úãely jeho doãasného pridelenia uÏívateºskému
zamestnávateºovi na základe pracovnej zmluvy, ale na základe dohôd
o vykonaní práce,
 neuzatvorenie písomn˘ch dohôd
o doãasnom pridelení zamestnanca
k uÏívateºskému zamestnávateºovi.
Pri kontrolách agentúr podporovaného zamestnávania neboli zistené Ïiadne poru‰enia zákona o sluÏbách zamestnanosti.

PRIJATÉ OPATRENIA

Prehºad kontrol agentúr SZÚ, ADZ,
APZ vykonan˘ch v ãase od 1. 6. do
31. 8. 2006:
Celkom bolo v období od 1. 6.
2006 do 31. 8. 2006 vykonan˘ch 621
kontrol, z toho 608 je ukonãen˘ch.
Z ukonãen˘ch kontrol pripadá na
agentúry SZÚ 373, na ADZ 210 a na
APZ 25 ukonãen˘ch kontrol. Z celkového poãtu 607 ukonãen˘ch kontrol
bol v˘sledn˘m materiálom protokol
v 180 prípadoch. Celkom boli uloÏené 4 pokuty v celkovej v˘‰ke 30 000
Sk. (Partizánske, PovaÏská Bystrica,
Luãenec a Revúca). Úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny pri stanovovaní v˘‰ky pokuty prihliadali na
závaÏnosÈ zisten˘ch nedostatkov a na
závaÏnosÈ ich následkov.
Pokuty boli uloÏené za nedodrÏiavanie ustanovení zákona o sluÏbách zamestnanosti nasledovne:
1. vykonávanie sprostredkovania
zamestnania za úhradu bez príslu‰ného povolenia vydaného ústredím,
2. vyberanie poplatku za sluÏby
súvisiaceho so sprostredkovaním
zamestnania za úhradu pred sprostredkovaním zamestnania,
3. sprostredkovateº, ktor˘ sprostredkoval zamestnanie za úhradu v zahraniãí,
neuzatvoril s obãanom Dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
v 5 prípadoch podali návrh na pozastavenie, resp. zru‰enie povolenia na
sprostredkovanie zamestnania za
úhradu.
Najãastej‰ie zistené poru‰enia
ustanovení zákona o sluÏbách zamestnanosti sprostredkovateºmi zamestnania za úhradu:
prípade
sprostredkovania
 v
zamestnania za úhradu obãanovi
v zahraniãí, nedodrÏiavanie zákonom
stanoveného obsahu Dohody o sprostredkovaní zamestnania za úhradu uzatvorenej medzi sprostredkovateºom
a obãanom,
 neúplná evidencia obãanov, ktor˘m sprostredkovateº sprostredkoval
zamestnanie za úhradu, ktorú je
sprostredkovateº povinn˘ viesÈ,
 neposkytnutie údajov ústrediu
o rozsahu a ‰truktúre sprostredkovan˘ch zamestnaní za úhradu, k poslednému dÀu kalendárneho mesiaca najneskôr do 10 dÀa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca,
 neposkytnutie správy o svojej ãinnosti ústrediu za rok 2005,
 vyberanie poplatku za sluÏby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu pred sprostredkovaním
zamestnania, a nie v maximálnej povolenej v˘‰ke, stanovenej Vyhlá‰kou

Na základe kontroln˘ch zistení boli
sprostredkovateºmi zamestnania za
úhradu a agentúrami doãasného
zamestnávania prijaté písomné opatrenia na odstránenie zisten˘ch nedostatkov. Kontrolu t˘chto opatrení
vykonajú úrady a ústredie po uplynutí primeraného ãasu a v súlade
s plánmi kontrolnej ãinnosti v ìal‰om období (predpoklad – rok 2007).
Prehºad o celoplo‰n˘ch kontrolách podºa jednotliv˘ch úradov je
uveden˘ v tabuºkách 1 – 4.
Záverom podot˘kame, Ïe okrem
celoplo‰nej kontroly agentúr úrady
v I. polroku 2006 vykonávali kontrolu dodrÏiavania ustanovení zákona
NR SR ã. 82/2005 Z. z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v znení neskor‰ích predpisov, okrem iného aj sprostredkovateºmi zamestnania za úhradu a agentúrami doãasného zamestnávania.
Pri uveden˘ch kontrolách úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny uloÏili pokuty v celkovej v˘‰ke 430 000 Sk
z dôvodu, Ïe kontrolovan˘ subjekt
vykonával sprostredkovanie zamestnania za úhradu bez povolenia vydaného ústredím alebo prideºoval svojich zamestnancov k uÏívateºskému
zamestnávateºovi bez povolenia na
vykonanie ãinnosti agentúry doãasného zamestnávania vydaného ústredím.
odbor kontroly ÚPSVR

prehľadnu tabuľku uverejňujeme
na nasledujúcej strane
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Por.
číslo

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny

Celkový počet Celkový Celkový počet
skontrolovapočet
kontrol
ných agentúr ukončených ukončených
počet kontrol
kontrol
protokolom

Z TOHO PRIPADÁ NA AGENTÚRY
SZÚ počet kontrol
ADZ počet kontrol
APZ počet kontrol
celkový ukončených celkový ukončených celkový ukončených
protokolom
protokolom
protokolom

1

Bratislava

85

73

22

57

19

16

3

0

0

2

Malacky

4

4

0

3

0

1

0

0

0

3

Pezinok

6

6

3

4

1

2

2

0

0

4

Dunajská Streda

14

13

0

8

0

5

0

0

0

5

Galanta

13

13

4

3

2

10

2

0

0

6

Piešťany

5

5

2

4

2

1

0

0

0

7

Senica

6

6

1

5

1

1

0

0

0

8

Trnava

13

13

3

8

1

3

2

2

0

9

Partizánske

8

8

1

2

1

6

0

0

0

10

Nové Mesto n. Váhom

3

3

1

3

1

0

0

0

0

11

Považská Bystrica

5

5

1

3

1

2

0

0

0

12

Prievidza

12

12

2

5

0

7

2

0

0

13

Trenčín

46

46

24

22

13

24

11

0

0

14

Komárno

7

7

1

2

0

5

1

0

0

15

Levice

4

4

0

2

0

2

0

0

0

16

Nitra

18

18

9

15

9

3

0

0

0

17

Nové Zámky

14

14

12

7

7

7

5

0

0

18

Topoľčany

1

1

1

1

1

0

0

0

0

19

Čadca

6

6

1

5

1

1

0

0

0

20

Dolný Kubín

9

9

1

4

1

4

0

1

0

21

Námestovo

1

1

1

1

1

0

0

0

0

22

Lipt.Mikuláš

7

7

0

5

0

0

0

2

0

23

Martin

17

16

2

14

1

2

1

0

0

24

Ružomberok

2

2

0

1

0

1

0

0

0

25

Zilina

18

18

3

13

3

4

0

1

0

26

Banská Bystrica

19

19

9

14

7

4

2

1

0

27

Banská Šiavnica

4

4

1

2

1

1

0

1

0

28

Brezno

5

5

0

3

0

1

0

1

0

29

Lučenec

10

10

3

6

3

2

0

2

0

30

Revúca

10

10

5

6

3

2

2

2

0

31

Rim.Sobota

6

6

0

4

0

1

0

1

0

32

Veľký Krtíš

3

3

0

1

0

0

0

2

0

33

Zvolen

9

9

0

6

0

3

0

0

0

34

Bardejov

63

63

11

18

10

45

1

0

0

35

Humenné

9

9

4

6

4

3

0

0

0

36

Poprad

5

5

0

4

0

0

0

1

0

37

Prešov

28

28

5

17

4

9

1

2

0

38

Stará Lubovna

9

9

2

5

1

4

1

0

0

39

Stropkov

6

6

0

2

0

4

0

0

0

40

Vranov nad Topľou

15

15

1

7

1

7

0

1

0

41

Kežmarok

1

1

0

0

0

0

0

1

0

42

Košice

48

47

29

41

26

5

3

1

0

43

Michalovce

15

15

3

10

3

5

0

0

0

44

Rožňava

1

1

1

1

1

0

0

0

0

45

Spišská Nová Ves

10

10

0

6

0

2

0

2

0

46

Trebišov

11

11

3

8

1

2

2

1

0

47

Ústredie

10

12

8

9

7

3

1

0

0

SPOLU

621

608

180

373

138

210

42

25

0
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MPSVR SR

Prvá spoločná konferencia
ministrov práce a zamestnanosti Európskej únie a Ázie
Pod názvom Viac lepších pracovných miest –
spolupráca pri posilňovaní sociálnej dimenzie
globalizácie sa v Postupimi pri Berlíne uskutočnila v dňoch 3. až 5. septembra 2006 prvá
schôdzka ministrov práce a zamestnanosti krajín Európskej únie a niektorých ázijských krajín
(ASEM). Zúčastnil sa na nej aj komisár Európskej
komisie pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí Vladimír Špidla. Hostiteľom bol
nemecký vicekancelár a zároveň aj minister
práce a sociálnych vecí Franz Müntefering.

Produktívna
zamestnanosť
a sociálna
súdržnosť
emeck˘ vicekancelár upozornil na to, Ïe globalizácia,
medzinárodné rozdelenie práce a potreba re‰trukturalizácie v˘razne ovplyvnili Európu a Áziu a zv˘‰ili vzájomnú závislosÈ medzi obidvomi oblasÈami. Európski predstavitelia pripomenuli rastúcu aktivitu Európskej únie pri
zaãleÀovaní otázok zamestnanosti, primeranej práce a regionálnej a sociálnej súdrÏnosti do svojich extern˘ch stratégií.
Zúãastnení ministri vyzdvihli kºúãovú úlohu produktívnej
zamestnanosti, primeranej práce a sociálnej súdrÏnosti pre
trvalo udrÏateºn˘ sociálno-ekonomick˘ rozvoj.
Politika zamestnanosti a sociálna politika majú podporovaÈ trvalo udrÏateºné vytváranie zamestnanosti a produktívnej‰ích pracovn˘ch miest, zvy‰ovaÈ intenzitu rastu
zamestnanosti, poskytovaÈ bezpeãnosÈ, ako aj flexibilitu na
trhu práce a na pracovisku, zvy‰ovaÈ zamestnateºnosÈ
a prispôsobivosÈ pracovníkov a podnikov a podporovaÈ
vytváranie zamestnanosti v legálnom sektore. SúãasÈou
oboch t˘chto politík (politiky zamestnanosti a sociálnej
politiky) je propagovanie poctivej práce pre v‰etk˘ch, podpora rodovej rovnosti a zlep‰ovanie pracovného Ïivota,
zdravia a bezpeãnosti pri práci. V celom tomto procese je
nevyhnutná spolupráca v‰etk˘ch hlavn˘ch úãastníkov, predov‰etk˘m sociálnych partnerov – sociálny dialóg patrí
medzi hlavné nástroje tohto procesu.
Demografické zmeny zdôrazÀujú veºk˘ v˘znam rastu produktivity pri dosahovaní vy‰‰ieho hospodárskeho rastu a efektívnej zamestnanosti. V˘voj technológií, investície do v˘skumu,
v˘voja a do ºudského kapitálu, pracovná a regionálna mobilita
pracovnej sily dosahovaná prostredníctvom aktívnej politiky
trhu práce, kvalita a atraktívnosÈ pracovného Ïivota – to v‰etko
sú míºniky rastu produktivity práce a vy‰‰ej zamestnanosti.
Zúãastnení ministri ìalej zdôraznili rastúci v˘znam
vzdelávania, odbornej prípravy a rozvoja schopností a odborn˘ch zruãností vzhºadom na zvy‰ujúcu sa pracovnú mobilitu. Zámerom modernej politiky vzdelávania a odbornej prípravy je redukcia nedostatkov v oblasti ‰kolstva, propagácia
samostatnosti a nezávislosti u mládeÏe, podpora odborného
vzdelávania orientovaného na trh práce a celoÏivotného

N

vzdelávania sa. Táto politika má zabezpeãiÈ schopnosÈ vzdelanej spoloãnosti rozvíjaÈ vnútro‰tátne ºudské zdroje, ktoré
sú v globalizovanom hospodárstve konkurencieschopné.
Slovenská delegácia absolvovala na konferencii niekoºko bilaterálnych rokovaní. Medzi najv˘znamnej‰ie patrilo
stretnutie s nemeck˘m spolkov˘m ministrom práce a sociálnych vecí Franzom Münteferingom. Témou pracovného
rozhovoru bola otázka postojov k pripravovanej novele
smernice o pracovnom ãase, ktorá je v súãasnosti najaktuálnej‰ou témou v oblasti práce a zamestnanosti v Európskej
únii, ako aj otázky novej smernice o prenositeºnosti nadobudnut˘ch dôchodkov˘ch práv. Nemecká strana sa
podrobne zaujímala o súãasnú sociálnu situáciu na Slovensku, o plán práce vlády a Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Obidve strany sa dohodli na ìal‰om
oboznamovaní so svojimi postojmi na expertnej úrovni.
Na prvej spoloãnej konferencii ministrov práce a zamestnanosti Európskej únie a Ázie sa zúãastnili takmer v‰etci
ministri ãlensk˘ch krajín Európskej únie osobne. Ako ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
som sa spoloãne s ostatn˘mi prítomn˘mi ministrami aktívne
podieºala na práci konferencie. V mojom príhovore v pléne
som uviedla, Ïe spoloãn˘m cieºom je podpora sociálnej
súdrÏnosti, rovnosti medzi muÏmi a Ïenami, rovnaké príleÏitosti pre v‰etk˘ch prostredníctvom primeran˘ch, dostupn˘ch, finanãne udrÏateºn˘ch, adaptabiln˘ch a úãinn˘ch
systémov sociálnej ochrany a politiky sociálnej inklúzie.
Na ÏiadosÈ eurokomisára pre zamestnanosÈ, sociálne
veci a rovnosÈ príleÏitostí Vladimíra ·pidlu sa uskutoãnilo
aj spoloãné rokovanie so mnou a s na‰ou delegáciou.
Témou rozhovoru bolo okrem iného zlep‰enie ãerpania
‰trukturálnych fondov a osobitne Európskeho sociálneho
fondu. B˘valá slovenská administratíva totiÏ nerie‰ila problémy v tejto oblasti a nemala seriózny záujem akceptovaÈ
kritické hodnotenia zo strany Európskej komisie. Európska
komisia má záujem zaoberaÈ sa napríklad aj problematikou
integrácie Rómov na Slovensku a v Európe a vyvíja v tomto
smere nové iniciatívy, priãom veºmi dobre chápe rozsah
problému a moÏnosti jednotliv˘ch ‰tátov.
Európska komisia má záujem rie‰iÈ patovú situáciu
v súvislosti so smernicou o pracovnom ãase. Legislatíva väã‰iny ‰tátov Európskej únie je totiÏ v rozpore s platnou európskou legislatívou a je moÏné zaãatie konania proti nim zo strany Európskej komisie. Slovensko v súãasnosti zastáva pozíciu, ktorá je akceptovateºná pre celoeurópske prijatie tejto
dôleÏitej smernice. Vladimír ·pidla má v˘razn˘ záujem rie‰iÈ
túto otázku a vysoko pozitívne prijal tento ná‰ kon‰truktívny
prístup. Doteraj‰í názor Slovenska nedával moÏnosÈ pre získanie potrebného konsenzu v zmysle zabezpeãenia ochrany
zdravia a bezpeãnosti pracujúcich z dôvodu neusporiadaného pracovného ãasu, no ná‰ zmenen˘ postoj k otázke v˘nimiek z dæÏky pracovného ãasu vytvára moÏnosÈ pre dosiahnutie dohody krajín Európskej únie. K tejto otázke bude zrejme v krátkom ãase zvolaná mimoriadna rada Európskej únie.
Slovenská strana eurokomisárovi Vladimírovi ·pidlovi tieÏ
pripomenula, Ïe sa uchádza o získanie umiestnenia Európskeho in‰titútu pre rodovú rovnosÈ práve na Slovensku.
Zúãastnení ministri práce a zamestnanosti navrhli
pokraãovaÈ v euro-ázijsk˘ch konzultáciách. Hostiteºom ìal‰ej schôdzky ministrov práce a zamestnanosti v rámci
ASEM bude v roku 2008 Indonézia.
VIERA TOMANOVÁ,
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
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Takmer každému z nás v určitom životnom období vzniká právo na výživn, v inom zasa povinnosť zabezpečiť výživu blízkych osôb. Systém zákonnej vyživovacej povinnosti upravuje Zákon o rodine (ďalej „ZoR“)
č. 36/2005 Z. z. (s účinnosťou od 1. 4. 2005), pričom v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou,
je doplnený o niektoré nové ustanovenia. Jeho 3. časť upravuje druhy vyživovacej povinnosti, ktorými sú
vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, detí k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých
nákladov nevydatej matke. Tento článok sa zaoberá vyživovacou povinnosťou rodičov k deťom, pretože
zo všetkých druhov vyživovacej povinnosti si táto vyžaduje zo strany občanov najväčšiu pozornosť.

Vyživovacia povinnosť
rodičov k deťom I. časť
POJEM VÝŽIVNÉ
Pojem „v˘Ïivné“ nie je v zákone konkrétne definovan˘.
Z jeho úpravy obsiahnutej v zákone je v‰ak zrejmé, Ïe ide
o zabezpeãovanie a úhradu osobn˘ch potrieb osôb, ktoré sú
v príbuzenskom alebo v inom rodinnom vzÈahu. V˘Ïivn˘m
sa neprispieva len na stravu, ide o úhradu nákladov na v‰etky nevyhnutné osobné potreby ãloveka (napr. na zdravotnú
starostlivosÈ, lieky, o‰atenie, hygienické potreby, cestovné,
‰kolské potreby, b˘vanie na internáte, voºnoãasové aktivity).

VZNIK, TRVANIE A ZÁNIK
VYŽIVOVACEJ POVINNOSTI
POJEM POVINNÁ A OPRÁVNENÁ OSOBA
Zákonnou povinnosÈou rodiãov k deÈom je zabezpeãiÈ v˘Ïivu, alebo Ïivotné podmienky dieÈaÈa. Povinn˘mi osobami
pri plnení vyÏivovacej povinnosti rodiãov k deÈom sú teda
rodiãia. KaÏdá povinná osoba plní vyÏivovaciu povinnosÈ
sama za seba. Keì má dieÈa len jedného rodiãa, vyÏivovaciu
povinnosÈ plní tento rodiã v plnom rozsahu. PravdaÏe môÏe
nastaÈ situácia, keì rodiãia nemôÏu plniÈ vyÏivovaciu
povinnosÈ. Vtedy má dieÈa nárok na v˘Ïivné zo strany ostatn˘ch príbuzn˘ch (predkov), napr. od prarodiãov. Oprávnenou osobou je dieÈa, t. j. potomok v prvom stupni, priãom
môÏe ísÈ o maloletého oprávneného, alebo plnoletého
oprávneného.

URČENIE VYŽIVOVACEJ POVINNOSTI
Ak je dieÈa osvojené, vyÏivovacia povinnosÈ zaniká biologick˘m rodiãom a vzniká osvojiteºom odo dÀa právoplatnosti rozhodnutia súdu o osvojení. V tomto kontexte je
potrebné zdôrazniÈ, Ïe do 6 mesiacov odo dÀa právoplatnosti rozhodnutia súdu o osvojení môÏe byÈ osvojenie z váÏnych dôvodov zru‰ené, ãím sa zároveÀ obnoví vyÏivovacia
povinnosÈ biologick˘ch rodiãov. V prípade zverenia detí do
pestúnskej starostlivosti, vyÏivovacia povinnosÈ biologick˘m rodiãom nezaniká. Rodiãia sú povinní poukazovaÈ
v˘Ïivné orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately. VyÏivovacia povinnosÈ sa urãí rodiãom alebo in˘m
osobám, ktoré sú povinné poskytovaÈ maloletému dieÈaÈu
v˘Ïivné aj v prípade, ak súd rozhodne o umiestnení maloletého dieÈaÈa do náhradnej osobnej starostlivosti (v˘Ïivné
sa poukazuje osobe, ktorej bolo dieÈa zverené), o nariadení
ústavnej starostlivosti alebo o uloÏení ochrannej v˘chovy
(v˘Ïivné sa poukazuje zariadeniu, do ktorého bolo dieÈa
umiestnené, av‰ak zariadenie je iba platobn˘m miestom,
v˘Ïivné je nárokom dieÈaÈa).

VZNIK VYŽIVOVACEJ POVINNOSTI
VyÏivovacia povinnosÈ vzniká narodením dieÈaÈa a trvá,
k˘m dieÈa nie je schopné samo sa ÏiviÈ. Posúdenie schop14
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nosti dieÈaÈa samo sa ÏiviÈ je individuálne, závisí od posúdenia konkrétneho prípadu. Je prípustné, Ïe táto skutoãnosÈ
nenastane nikdy. Dov⁄‰enie plnoletosti nie je urãujúcim kritériom skonãenia vyÏivovacej povinnosti. Plnoleté dieÈa,
ktoré ‰tuduje na strednej ‰kole, alebo ‰tuduje na vysokej
‰kole formou denného ‰túdia, alebo je zdravotne postihnuté a nie je schopné samo sa ÏiviÈ, má právo na v˘Ïivné od
svojich rodiãov. Po dosiahnutí plnoletosti dieÈaÈa nemusí
byÈ nové konanie o urãení vyÏivovacej povinnosti, ak bola
urãená poãas maloletosti dieÈaÈa. Súdne konanie jej o zmene
sa vedie v prípade, Ïe dieÈa, ktoré dosiahlo plnoletosÈ si
návrh na zv˘‰enie v˘Ïivného podá na súd samo.

ZÁNIK VYŽIVOVACEJ POVINNOSTI
je individuálnou záleÏitosÈou, u dieÈaÈa sa zohºadÀuje vek,
zdravotn˘ stav, ‰túdium, schopnosÈ zamestnaÈ sa, schopnosÈ vykonávaÈ prácu, majetkové pomery a pod. Zaniká rovnako aj v prípadoch, keì nastane niektorá právna skutoãnosÈ, napr. smrÈ dieÈaÈa, smrÈ rodiãa, uzavretie manÏelstva
a pod. DieÈa je schopné samo sa ÏiviÈ vtedy, keì je schopné
samostatne uspokojovaÈ svoje potreby z pravidelnej odmeny
za svoju prácu, priãom musí ísÈ o prácu, ktorá zodpovedá
jeho fyzick˘m a psychick˘m schopnostiam a potrebám spoloãnosti.
VyÏivovacia povinnosÈ rodiãov k deÈom zaniká, ak dieÈa
uzavrelo manÏelstvo. V tomto prípade nie je rozhodujúce, ãi
do‰lo k uzavretiu manÏelstva pred dosiahnutím osemnásteho roku veku dieÈaÈa, alebo po jeho dosiahnutí. Relevantná
je tá skutoãnosÈ, Ïe uzavretím manÏelstva sa dieÈa stáva
plnolet˘m obãanom. K zániku v tomto prípade dochádza aj
z toho dôvodu, Ïe vzájomná vyÏivovacia povinnosÈ medzi
manÏelmi predchádza vyÏivovaciu povinnosÈ rodiãov
k deÈom. Rodiãia sú povinní túto vyÏivovaciu povinnosÈ
plniÈ podporne len vtedy, ak manÏel vzhºadom k svojim
schopnostiam a moÏnostiam nie je schopn˘ ju plniÈ (napr.
‰tuduje na vysokej ‰kole dennou formou ‰túdia).
VyÏivovacia povinnosÈ zaniká taktieÏ smrÈou povinného, alebo oprávneného. To znamená, Ïe vyÏivovacia povinnosÈ nemôÏe prejsÈ na dediãov, okrem situácií, v ktor˘ch ide
o splatné dávky v˘Ïivného ku dÀu smrti povinného alebo
oprávneného, ktoré sa môÏu staÈ predmetom dediãstva.
V praxi môÏe dôjsÈ k situácii, Ïe vyÏivovacia povinnosÈ,
ktorá uÏ raz zanikla priamo zo zákona, alebo rozhodnutím
súdu, sa môÏe v urãit˘ch prípadoch obnoviÈ. Najãastej‰ím
dôvodom je strata schopnosti dieÈaÈa samostatne sa ÏiviÈ.
DieÈaÈu sa napr. zhor‰í zdravotn˘ stav tak, Ïe nemôÏe pracovaÈ a nespæÀa podmienky na in˘ spôsob zabezpeãenia
jeho v˘Ïivy (dávkami sociálnej pomoci). V takomto prípade
je moÏné vyÏivovaciu povinnosÈ obnoviÈ. VyÏivovacia
povinnosÈ zaniká zo zákona, ak pominuli zákonné dôvody
pre plnenie vyÏivovacej povinnosti. Ak bolo v˘Ïivné urãené rozhodnutím súdu, tak zaniká na základe rozhodnutia
súdu o zru‰ení vyÏivovacej povinnosti.
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URČENIE VÝŠKY VÝŽIVNÉHO –
ROZSAH VYŽIVOVACEJ POVINNOSTI
KVANTITATÍVNE URČENIE POVINNOSTI
U OBOCH RODIČOV
Obidvaja rodiãia sú povinní prispievaÈ na v˘Ïivu svojich
detí podºa svojich schopností, moÏností a majetkov˘ch
pomerov. To znamená, Ïe vyÏivovacia povinnosÈ je pre
obidvoch rodiãov kvalitatívne rovnaká, ale kvantitatívne
rozdielna. Rozsah vyÏivovacej povinnosti rodiãov k tomu
istému dieÈaÈu nemusí byÈ rovnak˘. Kvantita je daná
schopnosÈami a moÏnosÈami kaÏdého rodiãa. ZohºadÀujú
sa majetkové pomery, zárobkové schopnosti, plnenie vyÏivovacej povinnosti voãi ìal‰ím osobám a Ïivotná úroveÀ
kaÏdého z rodiãov. Nie je rozhodujúce, ãi oprávnená
a povinná osoba spolu Ïijú v spoloãnej domácnosti, ani to,
ãi sa osobne stretávajú, alebo in˘m spôsobom komunikujú, rozhodujúce sú oprávnené potreby dieÈaÈa.
ZoR upravuje právnu domnienku, Ïe priemern˘
mesaãn˘ príjem povinného rodiãa je dvadsaÈnásobok
sumy Ïivotného minima. Rodiã, ktor˘ má príjmy z inej
neÏ závislej ãinnosti podliehajúcej dani z príjmu, je
povinn˘ súdu ich preukázaÈ, predloÏiÈ doklady na zhodnotenie svojich majetkov˘ch pomerov a umoÏniÈ súdu
sprístupnením údajov zistiÈ aj ìal‰ie skutoãnosti potrebné na rozhodnutie. V prípade, Ïe rodiã nesplní túto
povinnosÈ, predpokladá sa, Ïe v˘‰ka jeho priemerného
mesaãného príjmu predstavuje dvadsaÈnásobok sumy
Ïivotného minima.

ROZOHODUJÚCE SLOVO MÁ SÚD
Urãenie v˘Ïivného je spravidla súãasÈou rozhodnutia
súdu o úprave práv a povinností k maloletému. Súd v rozhodnutí urãí, ktorému rodiãovi zverí dieÈa do osobnej starostlivosti a ako má kaÏd˘ z rodiãov prispievaÈ na v˘Ïivu dieÈaÈa, teda urãí v˘‰ku v˘Ïivného. V˘Ïivné súd urãí
na kaÏdé dieÈa osobitne, pokiaº majú rodiãia dve a viac
detí. Ak sa rodiãia dohodnú v konaní o úprave práv
a povinností rodiãov voãi malolet˘m deÈom na v˘‰ke
v˘Ïivného, tak je potrebné túto dohodu schváliÈ súdom.
Rodiãovská dohoda schválená súdom má úãinky právoplatného súdneho rozhodnutia a je moÏné na základe
tohto v˘Ïivné vymáhaÈ, ak sa dobrovoºne neplní. Dohoda
medzi povinn˘mi osobami a oprávnenou osobou je akceptovateºná, pokiaº ide o plnoleté osoby, ak v‰ak povinná
osoba neplní dobrovoºne vyÏivovaciu povinnosÈ, o plnení
rozhodne súd.
Zákon umoÏÀuje povaÏovaÈ osobnú starostlivosÈ rodiãa o dieÈa za spôsob plnenia vyÏivovacej povinnosti, ak
dieÈa Ïije s rodiãom, ktorého Ïivotná úroveÀ je podstatne
niÏ‰ia neÏ Ïivotná úroveÀ druhého rodiãa. Posúdenie, ãi
plnením osobnej starostlivosti o dieÈa je vyÏivovacia
povinnosÈ úplne vyváÏená alebo len z ãasti, je v kompetencii súdu. Ak rodiãia Ïijú spolu, prihliadne súd aj na
starostlivosÈ rodiãov o domácnosÈ. DomácnosÈ tvoria
fyzické osoby, ktoré spolu trvalo Ïijú a spoloãne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Povinn˘ rodiã sa v tomto
prípade musí staraÈ o ãlenov domácnosti a uspokojovanie ich potrieb, alebo o veci ktoré tvoria spoloãnú
domácnosÈ. Treba tieÏ zdôrazniÈ, Ïe v˘Ïivné je moÏné
urãiÈ aj v prípade, ak rodiãia spolu Ïijú, ale jeden z nich
si dobrovoºne neplní svoju vyÏivovaciu povinnosÈ (napr.
holduje alkoholu, hrá hazardné hry, nezaujíma sa o dieÈa,
neprispieva na v˘Ïivu).
PhDr. SLÁVKA BERTOVÁ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VII. MEDZINÁRODNÁ
BURZA PRÁCE
Lučenec, Športová hala
29. 9. 2006
Zoznam prihlásených zamestnávateľov k 14. 9. 2006
Česká republika
1. The Source network
 ponúkané pozície: operátor vo výrobe - montáž komponentov
do plazmových televízorov
2. VD WORK AGENCY
 ponúkané pozície: zvárač, zlievarenský pracovník, montážny
pracovník, brusič, montážny pracovník, zvárač, lisovač, pracovník prebaľovacej zóny, vodič VZV, montážny pracovník,
vodič vysokozdvižného vozíka
3. Büttner
 ponúkané pozície: pracovník výroby - balenie atramentových
kaziet, technik
4. Šmeral Brno, a.s.
 ponúkané pozície: obrábač kovov - portálkář, obrábač kovov
- karoselár, obrábač kovov - frézar, obrábač kovov CNC frézar,
obrábač kovov - sústružník
5. Trenkwalder KAPPA people
 ponúkané pozície: robotník vo výrobe plastov, skladník – skladový manipulant, skladník v sklade s textíliami, robotník –
baliace práce a výroba hračiek, operátor vo výrobe ovládacích prvkov do automobilov, operátor vo výrobe posilovačov
a hlavných brzdových valcov, operátor vo výrobe chladičov do
automobilov, robotník vo výrobe jogurtov, robotník pri výrobe
elektrosúčiastok, robotník pri výrobe hygienických a zdravotných materiálov, pomocný montážny robotník, pomocný
robotník v potravinárstve, pomocný robotník v priemysle
6. PKS INPOS a. s.
 ponúkané pozície: tesár, murár, asistent stavbyvedúceho,
stavbyvedúci
7. Kvintech, a.s.
 ponúkané pozície: programátor
8. POZEMSTAV Prostějov
 ponúkané pozície: murár
MAĎARSKÁ REPUBLIKA
9. Readám KFT
 ponúkané pozície: operátor do výroby – montovanie mobilných telefónov
10. ŽELEZNIČNÍ OPRAVNY A STROJÍRNY NYMBURK
 ponúkané pozície: obrábač kovov, zámočník koľajových vozidiel, zvárač kovov
PARTNERI SIETE EURES
11. EURES Dánsko
 ponúkané pozície: sezónne práce
12. EURES Česká republika
 ponúkané pozície: DIOSS NÝŘANY, a.s.: zámočník-strojárenský robotník, pracovník na CNC stroji, zvárač, Masokombinát
Plzeň s.r.o.: mäsiar/údenár, expedient mäsa a údenín, robotník na spracovanie mäsa
13. EURES Veľká Británia
ĎALŠÍ ÚČASTNÍCI
14. EURES Slovensko (rôzne pozície do krajín EÚ/EHP)
15. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
16. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci
Európska komisia vyhlásila rok 2006 EURÓPSKYM ROKOM
MOBILITY PRACOVNíKOV. Tento rok sa zameriava na zvýšenie
povedomia a pochopenie výhod geografickej mobility a mobility
v zamestnaní. VII. Medzinárodná burza práce v Lučenci je súčasťou búrz práce, ktoré budú organizované v tento deň vo viacerých
mestách EÚ.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Lučenec

dokončenie v budúcom čísle 
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ANALÝZA
2. KOMUNIKUJME SPOLU
(NEFORMÁLNE) MINIMÁLNE RAZ
ZA ŠTVRŤROK (TVÁROU V TVÁR)

Deti v sieti
Sociálne siete (pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou) sú
fantastickým vynálezom – keď sa stretnú ľudia – minimálne sociálny pracovník SPO, ktorý dieťa umiestňuje, či umiestňoval,
sociálny pracovník detského domova a sociálny pracovník obce,
v ktorej má dieťa trvalý pobyt. Títo by mali rozumieť situácii dieťaťa, detailne poznať prostredie, z ktorého vychádza, mať nielen
nápady, ale aj diáre nabité číslami na rôznych ďalších odborníkov,
ktorí kauzu dokážu posunúť dopredu... Vtedy je možné dávať si
vysoké ciele, hovoriť o šancách a nádejách. To by malo byť
samozrejmou každodennosťou našej práce. Je to naozaj tak?

Marginálne (a veľmi subjektívne) poznámky
k problematike kvality sociálnej siete a sociálnej
práce pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou
eì si premietam v hlave „cesty“
detí a mlad˘ch ºudí z detského
domova POHODA, to, ako sa ich
dot˘kajú rozhodnutia, ktoré za nich
robíme my – cudzí dospelí, zdá sa mi,
Ïe vidím mnoÏstvo vecí, ktoré sme neurobili, ãi rozhodli od stola. Príklady?
DieÈa s diagnostikovanou paranoidnou
schizofréniou v beÏnej v˘chovnej skupine, umiestÀované nielen bez toho,
aby sa tím mal ãas pripraviÈ na príchod
nároãného (agresívneho) klienta, ktor˘
potrebuje ‰peciálnu starostlivosÈ, ale aj
bez toho, aby ho videla pracovníãka
sociálnoprávnej ochrany s odôvodnením „...vy ste povedali, Ïe beriete aj
záÈaÏové deti...“; umiestnenie dievãatka, ktoré má mamu, ão nikdy nezarobí
viac neÏ minimálnu mzdu, ale veºmi ju
ºúbi, do detského domova namiesto
pomoci pri hºadaní azylového domu, ãi
preloÏenie dieÈaÈa so skúsenosÈou s drogami z reedukaãného detského domova
do detského domova blízko nechvalne
známeho Pentagonu, lebo „len vy ste
mali voºné miesto“.
Ak chceme, aby deti, o ktoré sa staráme, mali pocit zákonnosti, pocit, Ïe
ich osudom nie je manipulované, aby
sme ich osudy posúvali smerom dopredu (aby si raz mohli povedaÈ, Ïe „bolo
to ÈaÏké, ale stretol som pár ºudí, ktorí
boli ku mne fér“), potom je nutné, aby
sme dodrÏali niekoºko zásad:

K

1. STRETNIME SA PREDTÝM, NEŽ
DIEŤA PRÍDE DO ZARIADENIA
Keì na stole zazvoní telefón a ozve sa:
„Máte voºné miesto?“, naskoãí mi husia
koÏa. Iste – sú prípady, keì nevieme
veºa: maloletí bez sprievodu, akútna
kríza v rodine (aj keì sa p˘tam, ãi
nepatria tzv. predbeÏká 75A skôr do
krízov˘ch centier, neÏ do detsk˘ch
domovov), novorodenci a pod. Ale najãastej‰ie k nám prichádzajú deti, s ktor˘mi sa uÏ v teréne moÏno aj niekoºko
rokov pracovalo. Ak p˘tame od pracovníkov sociálnoprávnej ochrany infor16

mácie, tak nie preto, Ïe by sme si deti
vyberali – slúÏia nám, aby sme dokázali dieÈa umiestniÈ nie do hociktorej
v˘chovnej skupiny, ale do skupiny, kde
je predpoklad, Ïe „tu je správne“, Ïe
nadviaÏe pozitívne kontakty s vychová-

âasto sa stáva, Ïe sociálna pracovníãka
ãi sociálny pracovník, ktor˘ dieÈa
umiesÈÀuje, ho vidí aj posledn˘ raz.
(V Detskom domove POHODA je v súãasnosti 43 detí – za posledn˘ch 7 mesiacov komunikovali pracovníci SPO
tvárou v tvár („...ako sa má‰? Ako ‰kola?
Ako sa tu cíti‰?“) s tromi deÈmi (sic!).
Obce ãasto „tu a teraz“ ani netu‰ia,
o akom dieÈati je reã. (Neãudo – dieÈa, ak
nechodí na víkendové pobyty, moÏno
ani v obci nikdy nebolo.) Informácie
z v˘chovy, zasielané po‰tou, sú formálne
a o ich validite by sme mohli viesÈ diskusie. Práve viesÈ diskusiu je v‰ak
v na‰ich profesiách nevyhnutné. Z diskusie zisÈujeme, aké rozdielne informácie máme, dokáÏeme spájaÈ detaily ako
puzzle. ZároveÀ deti majú pocit, Ïe sa
o nich niekto zaujíma, niekomu nie sú
ºahostajní a niekto berie ich názor na
vedomie. Stretnutia sociálnych pracovníkov ur˘chºujú procesy sanácie rodín,
zjednodu‰ujú rozhodovacie procesy.

3. ŠPECIALIZUJME SA

vateºmi aj s deÈmi. (V‰etko je predsa
o ºuìoch, nie sme rovnakí – niektor˘
vychovávateº bez problémov a krásne
porozumie deÈom s postihom, in˘ to
zas vie s chuligánmi...) Deti potrebujú
stabilitu a presúvanie zo skupiny do
skupiny, ãi nebodaj zo zariadenia do
zariadenia ich zneisÈuje, trápi, mení ich
na nedôverãiv˘ch. Dobrá príprava, ãiÏe
vedieÈ nielen o tom, preão je dieÈa
vyÀaté z rodiny, ale aj aké má problémy
ãi prednosti, pomôÏe nielen r˘chlej
adaptácií, ale aj r˘chlej a kvalitnej tvorbe individuálneho plánu.

Ak hovoríme o stretnutiach, príprave,
nedá sa nespomenúÈ e‰te jeden aspekt
sociálnej práce v detskom domove –
‰pecializácia zariadenia. Ak má niekto
pocit, Ïe je jedno, v ktorom detskom
domove zakotví dieÈa, nie je to (a nikdy
nebude) tak. Príklad? V detskom domove POHODA sú naozaj rôzne deti: aj
bábätká, aj deti s hendikepom, aj chuligáni. Pre‰li ním aj maloletí bez sprievodu. Ale je skupina detí, ktorá by do
neho nemala vkroãiÈ – a to sú deti,
ktoré mali kontakt s drogami. Sme totiÏ
umiestnení vedºa nechvalne známej
ubytovne naz˘vanej PENTAGON, na
sídlisku s vysokou koncentráciou uÏívateºov drog. Nie je to na ‰kodu, deti
majú ÏiÈ na sídliskách, majú sa uãiÈ
odolávaÈ nástrahám, vytváraÈ si obranné mechanizmy. Ale deti s drogovou
skúsenosÈou tu budú fungovaÈ pod
obrovsk˘m tlakom. Podobne na tom
budú iné detské domovy – a len vtedy,
ak sa zhodneme na tom, Ïe neexistuje
(a to je v˘borné) v‰eobecn˘ model,
môÏeme vytvoriÈ kvalitnú sociálnu sieÈ.
PhDr. IDA ŽELINSKÁ,
riaditeľka Detského domova POHODA –
Centrum sociálnej pomoci
pre deti v Bratislava

Detský domov POHODA – centrum sociálnej pomoci pre deti je moderná, profesionálna
sociálna inštitúcia, pre deti od 1 do 25 rokov s nariadenou ústavnou starostlivosťou, zriadená
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Naším primárnym cieľom je, aby každé
dieťa a mladý človek, ktorý žije u nás – „v POHODE“ mal: pocit istoty, že je ľúbený a rešpektovaný, ktorý mu poskytujú jeho blízki ľudia – profesionáli – vychovávatelia, sociálni pracovníci a psychológovia, ktorí sú zároveň jeho vzormi a ktorí mu dodávajú zdravé sebavedomie
a vedomie svojej hodnoty, chceme, aby deti mali v pohode pocit stability vo vzťahu k dospelým, súdržnosti medzi sebou navzájom, pocit „sem patrím“, nie „sem som bol pridelený“.
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Úprava súm dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke od 1. 9. 2006
Nariadením vlády č. 486/2006 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 9. 2006 upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie
a ochranného príspevku. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny upravia výšku dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke z vlastného podnetu, bez podania žiadosti. Zvýšená dávka a príspevky budú poberateľom prvýkrát vyplatené v mesiaci októbri.
ÚPRAVA SÚM DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI A PRÍSPEVKOV K DÁVKE OD 1. 9. 2006
Názov dávky:
Základný predpis:
Sociálna situácia:

DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi vznp (§ 10)
Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú sú v hmotnej núdzi.

Podmienky nároku:

–príjmy spoločne posudzovaných osôb nedosahujú sumu ustanovenú zákonom,
–nemožnosť občana zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastným pričinením,
–nemožnosť zabezpečiť si zákl. životné podmienky vlastným majetkom,
–uplatnenie si zákonných nárokov (výživné, dôchodok...).
Výška dávky od 1. 9. 2006: 1 640 Sk pre jednotlivca,
2 630 Sk pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi,
3 900 Sk pre jednotlivca s viac ako 4 deťmi,
2 850 Sk pre dvojicu,
3 890 Sk pre dvojicu s 1 až 4 deťmi,
5 210 Sk pre dvojicu s viac ako 4 deťmi.
Príspevky k dávke sa poskytujú iba vtedy, ak žiadateľovi vznikol nárok na dávku v hmotnej núdzi,
dávka a príspevky sa poskytujú v jednej sume.
Názov dávky:
Základný predpis:
Sociálna situácia:
Podmienky nároku:

PRÍSPEVOK NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi vznp (§ 11)
Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN spoločne posudzujú,
ak nie sú oslobodení od povinnosti uhradiť platby podľa osobitného predpisu.
Dovŕšenie jedného roku veku.

Výška dávky od 1. 9. 2006: 60 Sk
Názov dávky:
Základný predpis:
Sociálna situácia:
Podmienky nároku:

Sociálna situácia:
Podmienky nároku:

AKTIVAČNÝ PRÍSPEVOK
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi vznp (§ 12)
Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN spoločne posudzujú, ktorí sú v evidencii uchádzačov
o zamestnanie alebo zamestnaní a aktívne sa spolupodieľajú na zmiernení svojej sociálnej situácie.
Občan zamestnaný alebo evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, ktorý:
–si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích
predmetov alebo formou externého štúdia, ak ešte nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
–zúčastňuje sa na vzdelávaní alebo príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených
úradom práce,
–zúčastňuje sa na vykonávaní menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na
základe dohody s úradom alebo s obcou.
Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN spoločne posudzujú, ktorí študujú na strednej alebo vysokej
škole a zabezpečujú starostlivosť o dieťa do 3 alebo 6 rokov veku.
–vyplácanie rodičovského príspevku,
–štúdium na strednej alebo vysokej škole.

Sociálna situácia:

Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN spoločne posudzujú, ktorí sa zamestnali.

Podmienky nároku:

–dlhodobá nezamestnanosť,
–poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi pred nástupom do zamestnania,
–príjem zo závislej činnosti je na úrovni minimálnej mzdy, najviac na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy.

Sociálna situácia:

Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN spoločne posudzujú, ktoré začali vykonávať samostatnú
zárobkovú činnosť.
Podmienky nároku:
–dlhodobá nezamestnanosť,
–poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi pred začatím vykonávania samostatne zárobkovej činnosti.
Výška dávky od 1. 9. 2006: 1 900 Sk
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Názov dávky:
Základný predpis:
Sociálna situácia:

PRÍSPEVOK NA BÝVANIE
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi vznp (§ 12)
Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN spoločne posudzujú, ak sú vlastníkmi alebo nájomcami
bytu, rodinného domu alebo nájomcami obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie.
Podmienky nároku:
–preukázanie vlastníctva alebo nájomného vzťahu k bytu alebo rodinnému domu, alebo preukázanie
nájomného vzťahu k obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,
–úhrada nákladov spojených s bývaním za predchádzajúcich 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
alebo preukázanie uznania dlhu a dohody o splátkach.
Výška dávky od 1. 9. 2006: 1 460 Sk pre jednotlivca
2 300 Sk pre viac spoločne posudzovaných osôb
Názov dávky:
Základný predpis:
Sociálna situácia:

OCHRANNÝ PRÍSPEVOK
Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi vznp (§14)
Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN spoločne posudzujú, ktoré si z dôvodu životnej situácie
nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou (napr. vek, invalidita, choroba...).
Podmienky nároku:
–dosiahnutie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok,
–invalidita (pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70%),
–osamelý rodič sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
–zabezpečovanie osobnej, celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa, ktoré je podľa posudku občanom s ŤZP,
–zabezpečovanie osobnej, celodennej a riadnej starostlivosti o občana, ktorý je podľa posudku občanom s ŤZP,
–nepriaznivý zdravotný stav občana, t.j. choroba, porucha zdravia uznaná ošetrujúcim lekárom trvajúca,
nepretržite viac ako 30 dní,
–zúčastňovanie sa na resocializačných programoch.
Výška dávky od 1. 9. 2006: Vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo vo výške súdom schválenej dohody, najviac však
vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (od 1. 9. 2005 , t. j. 2 580 Sk).
Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške
nezaplateného výživného. Obmedzenie maximálnej výšky náhradného výživného týmto nie je dotknuté.
Názov dávky:
Základný predpis:
Sociálna situácia:

NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ
Zákon č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom vznp
Rodič si neplní vyživovaciu povinnosť ustanovenú právoplatným rozhodnutím súdu, alebo súdom schválenou
dohodou voči dieťaťu.
Podmienky nároku:
–neplatenie výživného v plnej výške povinnou osobou v lehote a spôsobom tak, ako je uvedená splatnosť
jednotlivých splátok výživného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej
za tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a platenie výživného nemožno
zabezpečiť výkonom rozhodnutia počas najmenej troch mesiacov. Podmienka zabezpečenia platenia výživného
výkonom rozhodnutia sa považuje za splnenú, ak žiadateľ podal návrh na výkon rozhodnutia, a tento nie je
možné nariadiť alebo nariadený výkon rozhodnutia nie je možné realizovať,
–riadne plnenie povinnej školskej dochádzky oprávnenou osobou,
–trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,
–príjem žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nie jevyšší ako 2,2-násobok sumy
životného minima žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.
Výška dávky od 1. 9. 2006: Vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu, alebo vo výške súdom schválenej dohody, najviac
však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (od 1. 9. 2005 , t. j. 2 580 Sk).
Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške
nezaplateného výživného. Obmedzenie maximálnej výšky náhradného výživného týmto nie je dotknuté.

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK
1. Aké zmeny sa pripravujú od 1. septembra v poskytovaní rodiãovského
príspevku a aké zmeny sa pripravujú
v najbliÏ‰ej dobe ohºadne ‰tátnych
sociálnych dávok?
Od 1. septembra 2006 sa opatrením
MPSVR SR ustanovuje suma rodiãovského príspevku zo sumy 4 230 Sk na
sumu 4 440 Sk. Od 1. septembra 2006
sa opatrením MPSVaR SR ustanovujú
sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieÈa (mesaãne):
 jednorazov˘ príspevok pri zverení
do náhradnej starostlivosti zo
sumy 8 840 Sk na sumu 9 290 Sk
 jednorazov˘ príspevok pri zániku
náhradnej starostlivosti zo sumy
22 100 Sk na sumu 23 240 Sk
 opakovan˘ príspevok dieÈaÈu zo
sumy 3 320 Sk na sumu 3 490 Sk
18

 opakovan˘ príspevok náhradnému
rodiãovi zo sumy 4 230 Sk na sumu
4 440 Sk tento sa zvy‰uje, ak sa
náhradn˘ rodiã osobne stará o tri deti
a viac detí, ktoré sú súrodencami, zo
sumy 3 000 Sk na sumu o 3 150 Sk
 osobitn˘ opakovan˘ príspevok
náhradnému rodiãovi zo sumy
1 740 Sk na sumu 1 830 Sk
2. Odkedy zmeny nadobudnú platnosÈ
a kedy budú vyplatené?
Úprava sumy rodiãovského príspevku je úãinná od 1. septembra 2006.
Sumy budú vyplatené v mesiaci október.
3. Ako moÏno poÏiadaÈ o rodiãovsk˘
príspevok a kto má naÀho nárok?
 Oprávnená osoba si uplatÀuje nárok na
rodiãovsk˘ príspevok podaním písomnej Ïiadosti na úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny príslu‰nom podºa miesta
jej trvalého pobytu. ÎiadosÈ o rodiãovsk˘ príspevok na nachádza na úrade
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práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj
na webovej stránke: www.employment.gov.sk, DIS, vzory Ïiadosti.
 Rodiãovsk˘ príspevok sa poskytuje
na zabezpeãenie riadnej starostlivosti o dieÈa do troch rokov veku dieÈaÈa
alebo o dieÈa s dlhodobo nepriazniv˘m zdravotn˘m stavom do ‰iestich
rokov veku dieÈaÈa. Oprávnenou osobou je rodiã dieÈaÈa alebo osoba, ktorej je dieÈa zverené do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosÈ rodiãov
na základe právoplatného rozhodnutia príslu‰ného orgánu alebo na
základe právoplatného rozhodnutia
súdu. Rodiãovsk˘ príspevok je
poskytovan˘ náhradnému rodiãovi
do ‰iestich rokov veku zvereného
dieÈaÈa, najdlh‰ie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení
dieÈaÈa do tejto starostlivosti.
Ústredie PSVAR
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MONITORING MÉDIÍ

■ NEZAMESTNANOSŤ KLESÁ
NezamestnanosÈ na Slovensku klesá, podºa Eurostatu
bolo v júli bez práce 14 percent Slovákov. Viac nezamestnan˘ch – o jedno percento – majú stále iba Poliaci. Potvrdzuje sa tak klesajúci trend, ktor˘ predpovedajú aj analytici.
Pred dvanástimi mesiacmi totiÏ nepracovalo aÏ 16 percent
Slovákov. Problematické u nás naìalej ostáva zamestnávanie mlad˘ch ºudí. V júli nepracovalo 27,4 percenta Slovákov do 25 rokov. Najlep‰ie si podºa Eurostatu viedli Holanìania a Dáni, obe krajiny majú 3,9-percentnú nezamestnanosÈ. Pod piatimi percentami sa v‰ak ocitli aj Estónci, Íri
a Luxemburãania. V celej Európskej únii nepracovalo v júli
spolu 17,4 milióna ºudí.
Hospodárske noviny

Krátke správy
■ VZDELANOSŤ JE NAJLEPŠOU OBRANOU
ČLOVEKA PRED NEÚSPECHOM
VzdelanosÈ, ako najlep‰iu obranu ãloveka pred neznalosÈou, ale aj pred chudobou, nezamestnanosÈou a neúspechom, dnes pri príleÏitosti pondelÀaj‰ieho zaãiatku nového
‰kolského roku zdôraznil minister ‰kolstva. Smerom k uãiteºom ‰éf rezortu ‰kolstva deklaroval, Ïe jeho snahou je
posunúÈ status uãiteºskej profesie na pozíciu spoloãenskej
úcty a ohodnotenia. Za nevyhnutné oznaãil v ‰kolstve viaceré zmeny. V pondelok nastúpi na 2 880 základn˘ch ‰kôl
na celom Slovensku viac ako 57-tisíc prvákov.
Rádio FM

■ PRÍSPEVKY NA NÁHRADNÚ
STAROSTLIVOSŤ SA ZVÝŠIA
Od zaãiatku septembra sa zv˘‰ia príspevky na podporu
náhradnej starostlivosti o dieÈa. Jednorazov˘ príspevok sa
upraví z 8 840 na 9 290 korún. Opakovan˘ príspevok pre
dieÈa bude predstavovaÈ 3 490 korún namiesto súãasn˘ch
3 320. Tieto príspevky sa kaÏdoroãne zvy‰ujú automaticky
o rovnaké percento, o aké od júla vzrastie Ïivotné minimum. To sa pre plnoletú fyzickú osobu od siedmeho mesiaca zv˘‰ilo o 5,2 percenta na 4 980 korún.
TA 3

■ V MARTINE FUNGUJE ŠKÔLKA PRE DETI
ZO SOCIÁLNE SLABŠÍCH RODÍN
V Martine minul˘ ‰kolsk˘ rok sprevádzkovali ‰kôlku pre
deti zo sociálne slab‰ích rodín. Mesto prispelo na chod zariadenia 800-tisíc korunami a s podobn˘mi nákladmi poãíta aj tento rok. Ako problém sa v‰ak ukázal najmä prístup
rodiãov. Napriek tomu, Ïe pre deti chodil autobus, nie vÏdy
boli ráno pripravené na odchod. Títo rodiãia podceÀujú
v˘znam pred‰kolskej v˘chovy, ãiÏe svoje deti neposielali do
materskej ‰koly kaÏd˘ deÀ. Aj to bol jeden dôvod, preão prijali do pracovného pomeru rómsku asistentku, ktorá nám
pomáha pri tej komunikácii s rodiãmi. ëal‰ie mesiace teda
ukáÏu, ãi tento krok zlomí nezáujem rodiãov.
rádio Expres

■ MESTO SNINA HĽADÁ CESTY K DOMOVU
PRE STARŠÍCH OBČANOV
Snahu mesta Snina o vyuÏitie nebytov˘ch priestorov pre
zriadenie domu sociálnej starostlivosti pre sociálne slab‰ích
ãi star‰ích obãanov nemoÏno vôbec uprieÈ. No tlak verejnosti, najmä zo strany star‰ích, sociálne odkázan˘ch obãanov s poÏiadavkou na zriadenie domu opatrovateºskej sluÏby v Snine, neustále zosilnieva. Myslia si, Ïe mesto, v ktorom Ïije vy‰e 21-tisíc obyvateºov, takéto zariadenie urãite
potrebuje. Viacerí obãania, ktorí sa v Snine doÏijú vy‰‰ieho

veku a sú odkázaní uÏ iba na seba, nemajú doteraz ‰ancu
nájsÈ potrebn˘ útulok s 24-hodinovou starostlivosÈou vo
svojom meste. Musia takéto sluÏby hºadaÈ v penziónoch
vzdialenej‰ích miest. Preto treba len dúfaÈ, Ïe mesto uÏ
v budúcnosti nebude voãi ním maco‰ské. Veºa v tomto
smere napovedá informácia primátora Sniny Mariána
KníÏa. Ako uviedol, snahy mesta o zriadenie domu sociálnych sluÏieb pre star‰ích obãanov zintenzívnili najmä
potom, keì projekt „Bytov˘ dom – dom tretieho veku“ spracovan˘ pre takéto úãely Centrom prvého kontaktu v Snine
vyuÏiÈ budovu b˘valého hotela DruÏba na Sídlisku I nebol
úspe‰n˘. Mestské zastupiteºstvo následne mesto poverilo,
aby sa podieºalo pri zabezpeãovaní zriadenia domu opatrovateºskej sluÏby, ãi domova dôchodcov viac ako doteraz,
aby vyhºadávalo vhodné objekty pre dom opatery star‰ích
ºudí s t˘m, Ïe sú viaceré alternatívy. Podºa najnov‰ích informácií, ktoré poskytol primátor, v t˘chto dÀoch uvítali záujem zo strany istého podnikateºského subjektu rekon‰truovaÈ budovu DruÏby na dom pokojnej staroby aj podºa
pôvodného projektu. Primátor v tomto zmysle o súãasnom
stave okolo moÏnosti zriadenia domu opatrovateºskej sluÏby aj informoval. ZároveÀ podnikol potrebné kroky k najbliÏ‰iemu pracovnému stretnutiu, ktoré by sa malo uskutoãniÈ v polovici septembra. Na Àom by sa mal dohodnúÈ
konkrétnej‰í zámer a realizácia stavby b˘valého hotela
DruÏba na dom sociálnych sluÏieb. Primátor je presvedãen˘, Ïe záujemca o realizáciu stavby má váÏny úmysel, ão by
mohlo zámer posunúÈ bliÏ‰ie k cieºu.
Pod Vihorlatom

■ NOVÉ SOCIÁLNE ZARIADENIA
UŽ SLÚŽIA PACIENTOM
Zrekon‰truované sociálne zariadenia v trnavskej Poliklinike DruÏba pacienti oceÀujú. „Pravidelne nav‰tevujem
svojho lekára a toalety tu boli roky v dezolátnom stave. Je
dobre, Ïe s t˘m uÏ nieão urobili,“ povedala nám star‰ia pani
a pridala sa i ìal‰ia, podºa ktorej by bolo v‰etko v poriadku,
„‰koda len, Ïe kabínky nie sú priestrannej‰ie,“ dodala.
„S rekon‰trukciou sociálnych zariadení sme zaãali e‰te
v minulom roku a v prácach sme pokraãovali aj tento rok. Na
prízemí sme vybudovali bezbariérové toalety, sociálne zariadenia na prvom a druhom podlaÏí pre‰li kompletnou rekon‰trukciou,“ povedal pre MY – Trnavské noviny Juraj Tomá‰ik, riaditeº Strediska sociálnej starostlivosti v Trnave, ktoré
je správcom objektu. Podºa jeho informácií v‰etko staré vybúrali, vybudovali nové rozvody, obklady a vymenili sanitu.
Investícia do jedného podlaÏia predstavovala ãiastku 400tisíc korún, priãom v prípade bezbariérov˘ch toaliet to bolo
aÏ 460-tisíc. V budúcom roku chcú postupne rekon‰truovaÈ
i ìal‰ie sociálne zariadenia nachádzajúce sa v poliklinike.
Snahu skultúrniÈ prostredie polikliniky v‰ak podºa Tomá‰ika ãasto zmaria niektorí ºudia, ktor˘m sa hodí v‰etko. „Stáva
sa, Ïe niekedy nám zo sociálnych zariadení vezmú aj také
súãiastky, ktoré im nemôÏu na niã poslúÏiÈ, prípadne sa snaÏia odmontovaÈ um˘vadlové batérie,“ vysvetlil. Stredisko
sociálnej starostlivosti prevzalo polikliniku pod svoju správu len pred tromi rokmi. „Najskôr sme museli v‰etko zabezpeãiÈ po administratívnej stránke, aÏ potom sme mohli rozbehnúÈ práce, ktoré prispejú k vylep‰eniu sluÏieb pre pacientov,“ uviedol riaditeº, podºa ktorého chcú zaãaÈ priebeÏne vymieÀaÈ aj sedaãky v ãakárÀach. Veºk˘m plánom je
i vybudovanie nového informaãného systému, aby sa mohli
pacienti v budove dobre zorientovaÈ a zvaÏujú zrealizovaÈ aj
modern˘ systém objednávania pacientov. E‰te koncom tohto
roku by malo byÈ podºa Tomá‰ika v poliklinike sprevádzkované i nové rádiodiagnostické centrum. Pacienti tak budú
môcÈ vìaka najmodernej‰ím vy‰etrovacím metódam a prístrojom na ‰piãkovej úrovni vyuÏívaÈ klasick˘ röntgen,
mamograf ãi poãítaãov˘ tomograf.
Trnavské noviny 
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MONITORING MÉDIÍ

■ JOHNSON CONTROLS ZHÁŇA
NOVÝCH ŠIKOVNÝCH ĽUDÍ
Nov˘ závod spoloãnosti Johnson Controls v Luãenci,
ktor˘ zaãal vyrábaÈ v júli, zamestnáva uÏ 75 ºudí. S plnou produkciou v‰ak poãíta aÏ na konci budúceho roku, keì by
v podniku malo pracovaÈ pribliÏne 340 zamestnancov. Informoval o tom manaÏér závodu Rainer Müller. Podºa Müllera
v‰ak v‰etko závisí od poÏiadaviek odberateºov. V závode sa
vyrábajú opierky hlavy sedadiel áut pre automobilky produkujúce na Slovensku aj v zahraniãí. O prácu v spoloãnosti je
síce záujem, ale vedenie závodu potrebuje najmä kvalifikovan˘ch a zruãn˘ch robotníkov. T˘ch by uÏ v polovici budúceho
roku mala v závode pracovaÈ asi stovka. Stále sú voºné aj
miesta pre jazykovo zdatn˘ch ºudí v administratíve. Johnson
Controls plánuje v najbliÏ‰ích ‰tyroch rokoch investovaÈ
v Luãenci takmer miliardu korún. Na svoju investíciu poÏiadal podºa návrhu investiãnej zmluvy, ktorú vypracovalo
ministerstvo hospodárstva, takmer o polmiliardové stimuly.
Väã‰iu ãasÈ investiãn˘ch stimulov predstavuje nepriama
pomoc vo forme úºavy na dani. Priamu, 95-miliónovú pomoc,
tvorí príspevok na novovytvorené pracovné miesta a príspevok na vzdelávanie.
Hospodárske noviny; TASR

■ PRÍLEŽITOSTI PRE NEZAMESTNANÉ ŽENY
V SPIŠSKOM HRHOVE
V Spi‰skom Hrhove dostali Ïeny bez práce a na materskej
dovolenke ‰ancu na lep‰í Ïivot. Obec im pomocou peÀazí z únie
zriadila centrum, v ktorom si môÏu dopæÀaÈ vzdelanie ãi zlep‰iÈ
sa v ruãn˘ch prácach. V obci s 1300 obyvateºmi je takéto centrum úplnou novinkou. Ide tam o to, aby t˘m Ïenám tro‰ku stúplo sebavedomie, Ïe aj ony môÏu nieão dokázaÈ, lebo kaÏdá Ïena
na materskej dovolenke sa cíti potom taká nepotrebná. KeìÏe
lektori dochádzajú priamo do obce, Ïeny nemusia nikam cestovaÈ. MoÏno aj preto boli prvé kurzy, ktoré by im mali pomôcÈ pri
hºadaní práce, úspe‰né. Dalo im to veºa a uÏ teraz vedia, ako
májú postupovaÈ aj pri písaní Ïiadostí do zamestnania. Podºa
mÀa je to veºká v˘hra.
rádio Expres

■ KEŽMARSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK
VYTVORÍ STOVKY PRACOVNÝCH MIEST
Mesto KeÏmarok v t˘chto dÀoch fini‰uje na prípravn˘ch
prácach spustenia realizácie projektu priemyselnej zóny
v lokalite PradiareÀ. „Dokonãuje sa spracovávanie projektovej dokumentácie, aby sme mohli zaãaÈ s povrchov˘mi úpravami terénu uÏ tento mesiac. Predpokladáme, Ïe spustenie
samotnej stavby priemyselného parku KeÏmarok by sa mohlo
zaãaÈ v marci alebo apríli budúceho roku,“ upresnil keÏmarsk˘ primátor Igor ·ajtlava. Svoju ãasÈ úloh ohºadne realizácie
projektu si splnilo aj mestské zastupiteºstvo na svojom minulot˘ÏdÀovom zasadaní. Do spoloãnosti KeÏmarok Invest (KI),
ktorá bola zaloÏená so stopercentnou úãasÈou mesta za úãelom stavby priemyselnej zóny, schválilo dva finanãné transfery. I‰lo o prevod 82-miliónovej nenávratnej dotácie na priemyseln˘ park z Ministerstva hospodárstva SR a príspevku
z mestskej kasy v hodnote 1,350 milióna korún. Podstatu
t˘chto finanãn˘ch operácií Korzáru vysvetlil vedúci ekonomického oddelenie mesta KeÏmarok Miroslav Karpi‰ (na
snímke). „Ministerstvo na úãet mesta poukáÏe 82 miliónov,
akonáhle bude ukonãené stavebné konanie, ão predpokladáme kaÏdú chvíºu. Aby nebolo potom potrebné zvolávaÈ
nar˘chlo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteºstva,
poslanci schválili tento prevod do KI dopredu.“ Druhú sumu
z mestskej kasy KI pouÏije na poplatok za pripojenie elektrick˘ch sietí, ktoré vykoná rozvodná elektrárenská spoloãnosÈ.
„Podºa pravidiel dotácie nebolo na tento úãel moÏné pouÏiÈ
peniaze z 82-miliónového príspevku. Táto suma sa v‰ak
mestu vráti. Po dokonãení parku to preplatia investori, ktorí
sa do priemysleného parku nasÈahujú,“ vysvetlil M. Karpi‰.
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Vzhºadom na tento fakt o následnom preplatení sa prostriedky doãasne odobrali z kapitoly mestského rozpoãtu na obnovu mestsk˘ch lesov. Na zaãiatku budú najväã‰ími nov˘mi
zamestnávateºmi v novom parku spoloãnosti, ktoré uÏ teraz
v meste pôsobia v in˘ch lokalitách. „SpoloãnosÈ Hengstler
zamestná okolo stovky ºudí, francúzska spoloãnosÈ Treves sa
takisto po roz‰írení v˘roby chystá vytvoriÈ 200 aÏ 300 nov˘ch
pracovn˘ch miest,“ informoval I. ·ajtlava. Do parku majú
namierené aj nové podniky. Mesto je dohodnuté s talianskou
spoloãnosÈou zaoberajúcou sa v˘robou prístrojov na samoobsluÏn˘ predaj kávy, priãom rokuje s ìal‰ími investormi. KeÏmarãania v‰eobecne priemyseln˘ park vo svojom meste
vítajú. Jeden ilustraãn˘ názor za obãanov nám poskytol Ïivnostník Ondrej, ktor˘ prevádzkuje zariadenie stravovacích
sluÏieb pri keÏmarskom hrade. „So zamestnaním a prácou je
to tu bieda, ºudia nemajú peniaze, aby chodili napríklad do
re‰taurácií. Dúfam, Ïe tento park to trocha pozmení a Ïivot
v KeÏmarku sa rozh˘be.“ Priemyseln˘ park bude maÈ v prvej
fáze rozlohu 8,7 hektára. Projekt poãíta s koneãn˘m postupn˘m roz‰írením na 20 hektárov.
Tatranský korzár

■ V OKRESE KOMÁRNO OČAKÁVAJÚ
ZNÍŽENIE ALEBO UDRŽANIE DOTERAJŠIEHO
POČTU NEZAMESTNANÝCH
V mestskej ãasti Nová stráÏ dnes otvorili krajãírsku dielÀu. Firma Jobtex tam zamestnáva 40 pracovníkov, väã‰inou
ide o krajãírky. Cel˘ vyrában˘ sortiment modern˘ch pracovn˘ch odevov ide na európsky trh. DôleÏité sú v‰ak nové
pracovné miesta pre Komárno a okolie, ão pomáha zniÏovaÈ
nezamestnanosÈ. T˘ch 9,40 % je 4 860 nezamestnan˘ch. Tu
máme nové firmy, ktoré prichádzajú do okresu. Jedna nábytkárska firma. TakÏe to v‰etko sa teraz bude rozbiehaÈ v priebehu septembra – októbra, takÏe tak, ako sme po iné roky
boli zvyknutí, Ïe koncom roka sa nám zvy‰uje nezamestnanosÈ, neoãakávame. Skôr oãakávame zníÏenie alebo udrÏanie tohto stavu. Do t˘ch 10 % urãite.
rozhlasová stanica Slovensko

■ PODNET NA TRESTNÉ STÍHANIE
PRE NEVYPLATENIE MZDY
Pred sninskou spoloãnosÈou Vihorlat sa dnes stretlo asi
300 b˘val˘ch zamestnancov strojárskej fabriky so zástupcami
Odborového zväzu KOVO. Dôvodom bolo hºadanie spôsobu
ako ão najefektívnej‰ie vymôcÈ pohºadávky prepusten˘ch
ºudí, ktor˘m b˘val˘ zamestnávateº dlhuje aÏ 60 aÏ 100 000
korún na osobu. B˘valí poslední zamestnanci, ktorí vo Vihorlate stratili prácu k 30.6., sa zaujímali hlavne o otázky odpredala majetku, o následnej moÏnosti vytvorenia nov˘ch pracovn˘ch príleÏitostí, no ich prioritn˘ záujem sledoval hlavne
na presn˘ termín a v˘‰ku jednotliv˘ch splátok dlÏnej mzdy
a odstupného. Podºa posledného písomného oznámenia doruãeného zamestnancom majiteºom Vihorlatu e‰te pred ‰iestimi
t˘ÏdÀami sa tieto skutoãnosti mali dozvedieÈ do konca augusta a záväzky sa tak mali vyplácaÈ od 1. septembra do 31. decembra tohto roku. Realita je taká, Ïe zamestnávateº nesplnil
svoj prísºub. Zamestnancom neposlal jednotlivé splátkové
kalendáre tak ako sºúbil. Jedná sa o 380 zamestnancov, kde
celková v˘‰ka pohºadávok sa pohybuje viac neÏ 40 miliónov
korún. Zamestnanci sa rozhodli pritvrdiÈ muziku. Dávame
podnet na vydanie platobného rozkazu pre jednotliv˘ch
zamestnancov vo veci v˘‰ky ich pohºadávok. Tak isto zamestnanci sa rozhodli daÈ podnet na trestné stíhanie pre nevyplatenia mzdy. ëal‰í z krokov, chceme uskutoãniÈ moÏnosÈ uspokojenia ich pohºadávok z garanãného fondu. 19. septembra sa
opätovne stretneme pred Vihorlatom Snina na protestnom
zhromaÏdení a následnom blokaãnom pochode aÏ k mestskému magistrálu. Chceme daÈ najavo nespokojnosÈ s rie‰ením
poÏiadaviek b˘val˘ch zamestnancov.
.
rozhlasová stanica Regina
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Mám dieÈa, ktoré má ãeské aj slovenské obãianstvo a trval˘ pobyt
u mÀa na Slovensku. Z âR poberá
moja druÏka rodiãovsk˘ príspevok
a prídavky. Chcel by som vedieÈ, ãi
mám aj ja nárok na poberanie rodiãovského príspevku a prídavky na
Slovensku a ãi môÏu rodiãia poberaÈ
sociálne dávky od dvoch ‰tátov súãasne, alebo máme nárok len na jeden.
ãitateº

Ak dieÈa zaãne ‰tudovaÈ po skonãení
prvej vysokej ‰koly na ìal‰ej vysokej
‰kole, napr. aj dennou formou, vyÏivovaciu povinnosÈ rodiãia uÏ voãi svojmu dieÈaÈu nemajú, nakoºko ukonãením prvého
vysoko‰kolského ‰túdia uÏ dieÈa dosiahlo
prípravu na povolanie a nadobudlo
schopnosÈ samo sa ÏiviÈ.
VyÏivovacia povinnosÈ zaniká zo
zákona, ak pominuli zákonné dôvody pre
plnenie vyÏivovacej povinnosti (napr.

Otázky a odpovede
Podºa § 2 odst. 3 Zákona ã. 280/2002
o rodiãovskom príspevku ak ide o starostlivosÈ o to isté dieÈa, patrí rodiãovsk˘
príspevok len jednému z rodiãov, a to
rodiãovi urãenému podºa ich dohody.
Podºa § 2 odst. 2 Zákona ã. 600/2003
o prídavku na dieÈa a o zmene a doplnení
zákona ã. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ak je viac oprávnen˘ch osôb
a spæÀajú podmienky ustanovené t˘mto
zákonom, prídavok na to isté dieÈa patrí
len jednej z nich. Z uvedeného vypl˘va,
Ïe rodiãovsk˘ príspevok aj prídavok na
dieÈa nemôÏu rodiãia dieÈaÈa poberaÈ
duplicitne, nárok má len jeden z rodiãov.
Mgr. Aláčová Mária,
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

?

ManÏelov syn konãí ‰kolu, exekuãne platí v˘Ïivné. Dokedy bude
platiÈ a je potrebné niekoho ÏiadaÈ
o zastavenie?
VyÏivovacia povinnosÈ rodiãov voãi
deÈom vzniká narodením dieÈaÈa a trvá do
toho ãasu, pokiaº dieÈa nie je schopné
samo sa ÏiviÈ. Posúdenie toho, kedy dieÈa
nadobudne schopnosÈ samo sa ÏiviÈ je
veºmi individuálne, priãom závisí od posúdenia konkrétneho prípadu.
V liste uvádzate, Ïe manÏelov syn
konãí ‰kolu. Nie je v‰ak zrejmé, o akú
‰kolu (strednú alebo vysokú) a najmä
o akú formu ‰túdia, t.j. denné alebo diaºkové ‰túdium, prípadne popri zamestnaní, sa jedná. Podstatné je tieÏ vedieÈ, ãi
syn po ukonãení ‰túdia na strednej ‰kole
bude pokraãovaÈ v príprave na povolanie
‰túdiom na vysokej ‰kole a ãi formou denného ‰túdia.
V‰eobecne je moÏné povedaÈ, Ïe vyÏivovacia povinnosÈ rodiãov voãi deÈom sa
konãí vtedy, keì dieÈa ukonãilo prípravu
na povolanie, t.j. skonãením povinnej
‰kolskej dochádzky, ktorá je 10-roãná,
a dieÈa nepokraãovalo v ‰túdiu na strednej ‰kole, skonãením ‰túdia na strednej
‰kole, ktorú absolvovalo formou denného
‰túdia, alebo v prípade, Ïe pre jeho zvolené povolanie sa vyÏaduje vysoko‰kolské
‰túdium, potom sa vyÏivovacia povinnosÈ
rodiãov voãi dieÈaÈu konãí ukonãením
vysoko‰kolského ‰túdia, ktoré dieÈa
absolvovalo dennou formou.

dieÈa nadobudlo schopnosÈ samo sa ÏiviÈ,
uzavrelo manÏelstvo, priãom vzájomná
vyÏivovacia povinnosÈ medzi manÏelmi
predchádza vyÏivovacej povinnosti rodiãov k deÈom, ìalej vyÏivovacia povinnosÈ
zo zákona zaniká vtedy, ak zomrie dieÈa,
ak zomrie rodiã, príp. rodiãia). Ak bolo
v˘Ïivné urãené súdnym rozhodnutím
a zároveÀ ak plnenie vyÏivovacej povinnosti bolo realizované exekúciou, je
potrebné, ak nastali dôvody pre zru‰enie
vyÏivovacej povinnosti, podaÈ návrh na
príslu‰n˘ súd na zru‰enie vyÏivovacej
povinnosti. Miestna príslu‰nosÈ súdu je
daná v obvode bydliska odporcu.
Návrh na súd na zru‰enie vyÏivovacej
povinnosti môÏe podaÈ rodiã, ktor˘ bol
zaviazan˘ k plneniu vyÏivovacej povinnosti. V takomto prípade je povinn˘ rodiã
navrhovateºom a odporcom je dieÈa, voãi
ktorému bola vyÏivovacia povinnosÈ
plnená. Návrh na zru‰enie v˘Ïivného
v‰ak môÏe podaÈ aj dieÈa, ak je plnoleté,
tak samo za seba, a v takomto prípade je
odporcom povinn˘ rodiã.
JUDr. Marta Sebechlebská
odbor sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately ÚPSVR

?

Pracujem vo Veºkej Británii, kde
daÀov˘ rok konãí v marci. Napriek tomu som e‰te nedostal tzv. P 60
formulár od anglického tax office.
Ako by som mal priznaÈ dane na Slovensku? Neviem ako a kde sa to dá
zistiÈ.
DaÀov˘ rok v Spojenom kráºovstve
Veºkej Británie a Severného Írska (UK)
trvá od 6. apríla do 5. apríla nasledovného roku. Na konci daÀového roka by mal
zamestnávateº vystaviÈ svojim zamestnancom formulár P 60, ktor˘ je prehºadom o príjme zamestnanca a v˘‰ke
zaplatenej dane. V prípade, Ïe zamestnancovi tento formulár zamestnávateº
nevystavil, je potrebné, aby zamestnanec
o to svojho zamestnávateºa poÏiadal,
pretoÏe má na to právny nárok. V prípade, ak ani napriek tomu zamestnávateº
formulár nevystaví, zamestnanec nech sa
obráti na najbliÏ‰í daÀov˘ úrad v UK.
Kontakt môÏe nájsÈ na stránke http://
www.hmrc.gov.uk/local/individuals/
index.htm.

DaÀové priznanie je klient povinn˘
podaÈ v súlade s daÀov˘mi predpismi SR,
t. j. do 31. 3. za predchádzajúce zdaÀovacie obdobie (v SR je daÀov˘ rok od 1. 1. do
31. 12.), v ktorom priznáva aj príjmy zo
zdrojov v zahraniãí (§ 32 Zákona o dani
z príjmov). Za úãelom zamedzenia dvojitého zdanenia príjmov je medzi SR a UK
podpísaná zmluva o zamedzení dvojitého
zdanenia (Zbierka zákonov ã. 89/1992,
ãlánok Zmluvy 22), na základe ktorej sa
pre vylúãenie dvojitého zdanenia príjmov
vyuÏíva Metóda vyÀatia príjmov. Vzhºadom na rozdielnosÈ zdaÀovacieho obdobia
v SR a UK klient pri podávaní daÀového
priznania v SR bude pravdepodobne ako
podklad pre vyplÀovanie priznania pouÏívaÈ v˘platné pásky, kde sa uvádza zdaÀovaná suma, ako aj v˘‰ka zrazenej dane. Pre
bliÏ‰ie informácie ohºadom zdaÀovania
príjmov v SR odporúãam klientovi kontaktovaÈ príslu‰n˘ daÀov˘ úrad v SR
http://www.drsr.sk/wps/portal.
Ing. Dagmar Tamplová
EURES poradca ÚPSVR Košice

?

Chodila som s cudzincom 3 a pol
roka a ostala som sama s 5–mesaãn˘m synom. Doposiaº mi neplatí
v˘Ïivné, tak som naÀho podala trestné
oznámenie. Pokiaº neviem jeho presné bydlisko, môÏe ho súd nájsÈ? A ak
neplatí v˘Ïivné, ão mu hrozí?
ãitateºka
Z vá‰ho krátkeho e-mailu je zrejmé, Ïe
otcom dieÈaÈa je cudzinec. Predpokladáme, Ïe ste manÏelstvo spolu neuzavreli
a dieÈa sa narodilo mimo manÏelstva.
V takomto prípade je podstatné, aby bolo
urãené otcovstvo k dieÈaÈu, a to buì
súhlasn˘m vyhlásením rodiãov pred súdom, prípadne pred orgánom poveren˘m
viesÈ matriku, alebo urãené otcovstvo
súdnym rozhodnutím.
Ak bolo otcovstvo niektor˘m z uveden˘ch spôsobov urãené a otec dieÈaÈa je
zapísan˘ v rodnom liste dieÈaÈa, potom
prináleÏia v‰etky práva a povinnosti voãi
dieÈaÈu aj rodiãovi – cudzincovi a v prípade, Ïe si ich neplní, najmä ão sa t˘ka
vyÏivovacej povinnosti, v záujme dieÈaÈa
je, aby o urãení v˘Ïivného rozhodol súd.
Právomoc slovensk˘ch súdov vo veciach
starostlivosti o malolet˘ch je daná, ak má
malolet˘ na území Slovenskej republiky
svoj obvykl˘ pobyt, alebo jeho obvykl˘
pobyt nemoÏno urãiÈ.
V konaní o urãenie v˘Ïivného pre
dieÈa môÏete poÏiadaÈ súd o poskytnutie
súãinnosti v súvislosti so zisÈovaním
adresy povinného otca. V prípade, ak
bolo uÏ súdom rozhodnuté o urãení v˘Ïivného, v súvislosti so zisÈovaním adresy, resp. pobytu otca dieÈaÈa – cudzinca
vám odporúãame obrátiÈ sa priamo na
Centrum pre medzinárodno-právnu
ochranu detí a mládeÏe so sídlom v Bratislave, ktoré kore‰ponduje s Medzinárodnou sociálnou sluÏbou (ISS) a môÏe tak
pomôcÈ pri zisÈovaní adresy povinné- 
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PORADŇA
ho otca dieÈaÈa v cudzine. Samozrejme, je
dôleÏité, aby ste uviedli ão najviac údajov
o povinnom otcovi, najmä dátum jeho
narodenia a poslednú adresu bydliska, ak
vám je známa.
Záverom vám dávame do pozornosti
stránku Centra pre medzinárodno-právnu
ochranu detí a mládeÏe v Bratislave
www.cipc.sk. Sústavné neplnenie vyÏivovacej povinnosti voãi dieÈaÈu povinn˘m rodiãom môÏe viesÈ k trestnému stíhaniu, ão je
predmetom zisÈovania v trestnom konaní.
JUDr. Marta Sebechlebská
odbor sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately ÚPSVR

?

Môjho kolegu rozviedli, súd mu
vymeral platenie v˘Ïivného po
3 000 Sk na jedno dieÈa (má 2 ‰kolopovinné deti). SudkyÀa vôbec nebrala do
úvahy jeho Ïivotné náklady, jeho mesaãn˘ príjem v hrubom je 15 460 Sk.
Ako má ìalej postupovaÈ?
Z uvedenej otázky nie je zrejmé, ãi
rozhodnutie súdu o urãení v˘‰ky v˘Ïivného nadobudlo alebo nenadobudlo právoplatnosÈ, t. j. ãi e‰te existuje moÏnosÈ
odvolania. Voãi rozhodnutiu súdu je
moÏné podaÈ odvolanie v termíne, tak ako
to je uvedené v pouãení predmetného
rozhodnutia. Ak sa vá‰ kolega vzdal práva
podaÈ odvolanie, alebo ho v urãenom termíne nepodal, nevyuÏil zákonom stanoven˘ opravn˘ prostriedok.
V˘Ïivn˘m sa neprispieva len na stravu. Ide o úhradu nákladov na v‰etky
nevyhnutné osobné potreby dieÈaÈa, napr.
na zdravotnú starostlivosÈ, lieky, o‰atenie,
hygienické potreby, cestovné, ‰kolské
potreby, b˘vanie na internáte, voºnoãasové aktivity a pod. V˘‰ka v˘Ïivného
zohºadÀuje schopnosti, moÏnosti a majetkové pomery povinnej osoby, t. j. rodiãa
dieÈaÈa, ão sa posudzuje vo vzájomnej jednote s oprávnen˘mi potrebami dieÈaÈa.
V prípade, ak vá‰ kolega nie je spokojn˘
s urãenou v˘‰kou v˘Ïivného a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosÈ, a zároveÀ
existujú dôvody pre zmenu v˘‰ky v˘Ïivného, môÏe podaÈ na súd návrh na zníÏenie v˘‰ky v˘Ïivného s uvedením opodstatnen˘ch dôvodov. Súd v konaní bude
zisÈovaÈ, ãi sú uvedené dôvody opodstatnené a vo veci rozhodne.
JUDr. Marta Sebechlebská
odbor sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately ÚPSVR

?

Mám predæÏenú materskú dovolenku do 6 rokov veku dieÈata ( nar.
2. 9. 2002). Dcéra má celiakiu. MôÏem sa
zamestnaÈ a súãasne umiestniÈ dieÈa
v ‰kôlke (aspoÀ na 4 hod. denne) a zároveÀ poberaÈ rodiãovsk˘ príspevok?
Podºa súãasne platného zákona o rodiãovskom príspevku, podmienka riadnej
starostlivosti o dieÈa je splnená aj vtedy,
ak rodiã poãas v˘konu zárobkovej ãinnosti zabezpeãí riadnu starostlivosÈ o dieÈa
plnoletou fyzickou osobou alebo právnic22

kou osobou. Rodiãovsk˘ príspevok sa
neposkytuje, ak riadnu starostlivosÈ
o dieÈa zabezpeãuje pred‰kolské zariadenie, ktoré je zaradené do siete ‰kôl a ‰kolsk˘ch zariadení a ktorému boli na dieÈa
poskytnuté prostriedky zo ‰tátneho rozpoãtu alebo z v˘nosu dane z príjmov.
V zmysle zákona o rodiãovskom príspevku, rodiã spæÀa podmienku riadnej starostlivosti o dieÈa aj vtedy, ak zabezpeãuje riadnu starostlivosÈ o dieÈa osobne
(nevykonáva zárobkovú ãinnosÈ) a dieÈa
s dlhodobo nepriazniv˘m zdravotn˘m
stavom nav‰tevuje najviac 4 hodiny
denne materskú ‰kolu.
Bc. Jana Kovárová
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

?

Som nezamestnaná a poberám
dávku v hmotnej núdzi. Mám 18roãnú ‰tudujúcu dcéru, ktorá je tehotná a je so mnou posudzovaná v spoloãnej domácnosti. Chcela by som vedieÈ,
ãi má nárok na vyplatenie 350 Sk
mesaãne, ak je obãan alebo fyzická
osoba, ktorá sa s obãanom v hmotnej
núdzi spoloãne posudzuje tehotná
Ïena. Zv˘‰enie vraj patrí tehotnej Ïene
od zaãiatku ‰tvrtého mesiaca tehotenstva, ak preukáÏe svoje tehotenstvo
tehotensk˘m preukazom a poãas tehotenstva pravidelne nav‰tevuje tehotenskú poradÀu, následne je dávkou aj
350 Sk mesaãne pre obãana alebo fyzickú osobu, ktorá sa s obãanom v hmotnej núdzi spoloãne posudzuje, ak je
rodiãom dieÈaÈa do jedného roku veku
a preukáÏe sa potvrdením príslu‰ného
pediatra, Ïe sa s t˘mto dieÈaÈom
zúãastÀuje na preventívnych prehliadkach u pediatra, ako som sa doãítala na
va‰ich stránkach. Na na‰om úrade
práce mi povedali prav˘ opak, t. j., Ïe
nemá nárok na Ïiadnu dávku. Bola by
som vám veºmi povìaãná, ak by ste mi
napísali, ako to vlastne je.
Viera
Podºa § 10 ods. 3 Zákona o pomoci
v hmotnej núdzi dávka, ktorá patrí obãanovi v hmotnej núdzi, sa zvy‰uje o 350 Sk
mesaãne, ak je obãan alebo fyzická osoba,
ktorá sa s obãanom v hmotnej núdzi spoloãne posudzuje, tehotná Ïena. Podºa § 10
ods. 4 citovaného zákona dávka podºa
odseku 3 patrí tehotnej Ïene od zaãiatku
‰tvrtého mesiaca tehotenstva, ak preukáÏe
svoje tehotenstvo tehotensk˘m preukazom a poãas tehotenstva pravidelne nav‰tevuje tehotenskú poradÀu. Nakoºko
dcéra je fyzická osoba, ktorá sa s vami
spoloãne posudzuje, po preukázaní citovan˘ch skutoãností, v zmysle uvedeného,
vzniká va‰ej rodine nárok na dávku zv˘‰enú o 350 Sk.
Podºa § 10 ods. 5 citovaného zákona
dávkou na úãely tohto zákona je za podmienok urãen˘ch t˘mto zákonom aj
350 Sk mesaãne u obãana alebo fyzickej
osoby, ktorá sa s obãanom spoloãne
posudzuje na úãely posudzovania hmot-
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nej núdze, ak je rodiãom dieÈaÈa do jedného roku veku.
Podºa § 10 ods. 6 citovaného zákona,
v˘‰ka dávky a príspevkov urãená podºa
§ 17 sa zv˘‰i o dávku podºa odseku 5, ak
je obãan alebo fyzická osoba, ktorá sa
s obãanom v hmotnej núdzi spoloãne
posudzuje, rodiãom dieÈaÈa do jedného
roku veku a tento rodiã preukáÏe potvrdením príslu‰ného pediatra, Ïe sa s t˘mto
dieÈaÈom zúãasÈÀuje na preventívnych
prehliadkach u pediatra podºa osobitného
predpisu.
Po narodení dieÈaÈa, pri splnení uveden˘ch podmienok, vznikne va‰ej rodine
nárok na dávku v sume 350 Sk, nakoºko
fyzická osoba, ktorá sa s vami spoloãne
posudzuje, bude rodiãom dieÈaÈa do jedného roku veku.
JUDr. Eva Spitzerová,
riaditeľka odboru pomoci v hmotnej núdzi
UPSVR

?

Máme s priateºom dieÈa. On je rozveden˘, nie sme zosobá‰ení. Platí
mi na dieÈa 645 Sk, ale b˘valej Ïene
platí na 2 deti 1 800 Sk. Robí nám to
‰krt cez rozpoãet, je to dosÈ veºa. Dajú
sa tieto dávky zníÏiÈ?
Alena
Urãenie v˘‰ky v˘Ïivného na dieÈa nie
je nemenn˘m stavom. Ak do‰lo k zmene
pomerov na strane vá‰ho priateºa, ktor˘ je
zaviazan˘ plnením vyÏivovacej povinnosti
voãi svojim deÈom z predchádzajúceho
manÏelstva, môÏe podaÈ na súd návrh na
zníÏenie v˘‰ky v˘Ïivného. Súd v konaní
zisÈuje, ãi existujú opodstatnené dôvody
na zníÏenie v˘‰ky v˘Ïivného, napr. strata
zamestnania povinného, zníÏenie jeho
príjmu, zhor‰enie zdravotného stavu, ìal‰ia vyÏivovacia povinnosÈ a pod. Za neopodstatnené dôvody pre zníÏenie v˘Ïivného na strane povinnej osoby moÏno povaÏovaÈ napr. stratu zamestnania z dôvodu
poru‰enia pracovnej disciplíny, svojvoºné
podanie v˘povede zo strany zamestnanca,
odmietnutie dediãstva a pod. Súd zároveÀ
zohºadní zárobkové moÏnosti a schopnosti
rodiãov a ich majetkové pomery. Za opodstatnené potreby na strane dieÈaÈa pre
zmenu v˘Ïivného moÏno povaÏovaÈ najmä
nástup do ‰koly, prechod do druhého stupÀa Z·, ‰túdium na strednej ‰kole, ‰túdium
na V·, zhor‰enie zdravotného stavu, ‰portové aktivity, umelecké nadanie a pod.
Urãenie v˘Ïivného je vÏdy v záujme zabezpeãenia práv a právom chránen˘ch
záujmov detí, ak sa rodiãia o plnení vyÏivovacej povinnosti nevedia dohodnúÈ,
alebo vÏdy vtedy, ak súd manÏelstvo rodiãov rozvádza. VyÏivovacia povinnosÈ je
jednou zo základn˘ch povinností rodiãov
voãi dieÈaÈu, a preto je rodiã, ktor˘ je zaviazan˘ k plneniu vyÏivovacej povinnosti
povinn˘ plniÈ ju dobrovoºne a vo v˘‰ke
urãenej súdom, ão je jednoznaãne v záujme dieÈaÈa.
PhDr. Slávka Bertová
odbor sociálnoprávnej ochrany detí
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PRÍBEH

Len sa nevzdávaÈ
Príbehy obyãajn˘ch ºudí vÏdy zaujmú pozornosÈ. MoÏno preto, Ïe
obyãajn˘ Ïivot sa dot˘ka kaÏdého z nás, alebo preto, Ïe je to skutoãné „reality show“. MoÏno aj preto nás také príbehy oslovujú,
lebo ich aktérov denne stretávame, zdravíme sa s nimi na chodbe
pri v˘Èahu, míÀame sa s nimi vo dverách samoobsluhy, vídame ich
pri príchode z práce. A predsa nevieme, ão ich trápi, ão ich te‰í,
ãím ich Ïivot skú‰a.
IDYLA
Pani Milka stretla svojho manÏela Igora
pred 20 rokmi. Mladí ºudia sa stretli,
zahºadeli sa do oãí, preskoãila iskra.
A bola láska. A bolo randenie. A po roku
bola svadba. A boli ‰Èastné sny a plány
na spoloãn˘ Ïivot. Rodina sa zmáhala
a rozrastala. Pri‰li deti. Najstar‰í syn
Igor sa narodil po svadbe. Potom v rozmedzí dvoch a troch rokov pribudli do
rodiny e‰te syn Peter a dcéra Milka.
Rodina sa zab˘vala v malom trojizbovom byte v okrajovej ‰tvrti Bratislavy.
Zobrali si pôÏiãku ako kaÏdá mladá
rodina na na‰tartovanie svojej budúcnosti. Rodiãia boli zamestnaní a starali
sa o svoje deti. Potiaº je to celkom obyãajn˘ a beÏn˘ Ïivotn˘ príbeh.
Ale v Ïivote sa obãas vyskytnú veci,
ktoré vedia zamie‰aÈ karty. Zaãína sa to
obyãajne vcelku nevinne. Neskoré príchody domov, drobné klamstvá, nezáujem o rodinu. V na‰om prípade bol
v˘voj obdobn˘.

âO SA DÁ A âO NIE
ÎiÈ dnes v hlavnom meste, aj keì
v okrajovej ‰tvrti, nie je jednoduché.
Îivotné náklady sú urãite vy‰‰ie ako na
vidieku, 30 kilometrov od hlavného
mesta. Faktom v‰ak je, Ïe v Bratislave,
keì sa ãlovek trochu posnaÏí, nie je
veºk˘ problém nájsÈ si prácu. Síce slab‰ie platenú, ale relatívne stabilnú. Pre
rodinu, ktorá je v sociálnej núdzi, je
prvorad˘ ak˘koºvek pravideln˘ príjem.
Pani Milka dostáva mesaãne 5 900
korún po odpoãítaní odvodov. K tomu
môÏeme prirátaÈ 1 620 korún rodinn˘ch prídavkov a 1 620 korún zv˘hodnenia daÀov˘m bonusom. K príjmu sa
podºa zákona zapoãítava aj 7 000
korún, ktoré súdnym rozhodnutím má
platiÈ ako v˘Ïivné na svoje deti ich otec.
Ale táto ãiastka príjmu je neistá...
·tvorãlenná rodina má k dispozícii
9 140 korún.

KONFLIKT
Pani Milka zná‰ala manÏelove neskoré
príchody aj drobné klamstvá. Po ãase
zistila, Ïe jej manÏel má priateºku. Jeho
pobyt mimo rodiny sa stal pravidelnosÈou a záujem o dianie v domácnosti
upadal. ManÏel pomaly prestal prispievaÈ financiami na chod domácnosti.
Pani Milka neodkázala pochopiÈ, ão sa
deje. Rodinné napätie vyústilo do
hádky, v ktorej si obaja navzájom vyãítali svoje pre‰ºapy. Vtedy Igor priznal
svoju neveru. Pani Milka navrhla stretnutie s psychológom v manÏelskej
poradni. Igor súhlasil a po náv‰teve
podal ÏiadosÈ o rozvod. Pani Milka
s návrhom súhlasila a súd ich v decembri minulého roku rozviedol.
Po rozvode vyplávali na povrch ìal‰ie prekvapenia. KeìÏe b˘val˘ manÏel
Igor má stále trvalé bydlisko v spoloãnom byte, zaãali sa v rodinnej po‰te
objavovaÈ jeho upomienky a nezaplatené úãty a podlÏnosti. Tak pri‰la upomienka z banky na pôÏiãku, ktorú si
manÏel vybavil e‰te v ãase manÏelstva,
ale prestal ju splácaÈ. Banka upozornila pani Milku, Ïe ak nezaplatí do urãitého ãasu podlÏnosÈ, postúpi cel˘ prípad exekútorovi. Takáto správa nepote‰í nikoho z nás, slab‰ie povahy to môÏe
aj poloÏiÈ. Pani Milka sa nevzdala,
poÏiadala banku o splátkov˘ kalendár.

mesiace neplatí niã. Ale vÏdy sa mu
podarí nejaké peniaze poslaÈ v rozsahu
troch mesiacov. T˘m znemoÏÀuje pani
Milke nárokovaÈ si náhradné v˘Ïivné.
Nárok naÀ vzniká, ak povinná osoba
nezaplatí v˘Ïivné za tri mesiace za
sebou. Tak vznikol Igorovi dlh z neuhradeného v˘Ïivného v celkovej sume
43 000 korún.
Pani Milka sa nevzdáva. Na‰la si
prácu. Niã moc, za minimálnu mzdu
upratovanie a pomocné práce v kuchyni jednej miestnej re‰taurácie, ale vo
veku 40 rokov a v nezávideniahodnej
sociálnej situácii niet si z ãoho vyberaÈ.
Deti sú na stredn˘ch ‰kolách, ão tieÏ
stojí nejaké peniaze. Najstar‰í syn Igor
má dnes 20 rokov a je v maturitnom
roãníku elektrotechnickej priemyslovky. OsemnásÈroãn˘ Peter nav‰tevuje
tieÏ elektrotechnickú priemyslovku.
Najmlad‰ia Milka konãí základnú
‰kolu a ãaká ju stredná ‰kola. Îivot ide
ìalej.

BUDÚCNOSË

ÎIVOT IDE ëALEJ
Dnes Ïije Pani Milka sama v trojizbovom byte. KeìÏe b˘val˘ manÏel
neplatil nájomné bytovému druÏstvu,
hrozila v˘poveì nájomnej zmluvy. Túto
hrozbu sa podarilo zaÏehnaÈ s pomocou súrodencov. Treba v‰ak rie‰iÈ, ão so
spoloãn˘m majetkom. Obe strany ãaká
vysporiadanie majetkov˘ch vzÈahov.
Ako rozdeliÈ byt, ako ostatn˘ hnuteºn˘
majetok. Pri rozvode urãil súd Igorovi,
otcovi detí, vyÏivovaciu povinnosÈ
7 000 korún. Otec platí na deti sporadicky, raz dá, raz nedá, niekedy po‰le
3 000 korún, niekedy 2 000. Niektoré

Pani Milka neplaãe nad svojím osudom. S ne‰Èastím sa ako-tak vysporiadala, uvedomuje si, Ïe sú veci, ktoré ju
neminú a ktoré treba vyrie‰iÈ. V prvom
rade je potrebné vyrie‰iÈ majetkovoprávne vzÈahy s b˘val˘m manÏelom.
Potom je treba zaãaÈ rie‰iÈ vyÏivovaciu
povinnosÈ otca voãi svojim deÈom. A,
samozrejme, bolo by dobre, keby sa
v budúcnosti na‰lo lep‰ie zamestnanie.
Teda lep‰ie ohodnotené. To v‰etko je
budúcnosÈ, to v‰etko sa dá rie‰iÈ. Chce
to iba odhodlanie a vnútornú silu. Îivot
je jeden z najÈaÏ‰ích, ale vÏdy sa dá
preÏiÈ.

Igor KÀazovick˘
odbor mediálny a informaãn˘
UPSVR
ilustraãné foto: archív

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 9/2006

23

SPZ_09_06

24.9.2006

20:43

Stránka 24

PRÍBEH

NÁŠ KOMENTÁR K PRÍBEHU
ČO ROBIŤ?
Prípad pani Milky je v celku ‰tandardn˘m. Postup moÏno
zhrnúÈ do niekoºk˘ch krokov.
 PodaÈ si písomnú ÏiadosÈ o náhradné v˘Ïivné na úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska.
K Ïiadosti je potrebné doloÏiÈ:
 právoplatné rozhodnutie súdu o v˘Ïivnom,
 doklad o tom, Ïe si uplatÀuje exekúciu u exekútora,
 doklad o aktuálnom príjme (v˘platnú pásku).
Ak je dieÈa plnoleté, v tomto prípade sa to t˘ka 2 detí,
tie si môÏu podaÈ písomnú ÏiadosÈ o náhradné v˘Ïivné
samy, alebo môÏu splnomocniÈ na tento úkon matku.

v˘konom rozhodnutia poãas najmenej troch mesiacov.
 Podmienka zabezpeãenia platenia v˘Ïivného v˘konom
rozhodnutia sa povaÏuje za splnenú, ak Ïiadateº podal
návrh na v˘kon rozhodnutia a tento nie je moÏné nariadiÈ
alebo nariaden˘ v˘kon rozhodnutia nie je moÏné realizovaÈ.
 Riadne plnenie povinnej ‰kolskej dochádzky oprávnenou osobou.
 Trval˘ pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej
republiky.
 Príjem Ïiadateºa a fyzick˘ch osôb, ktor˘ch príjmy sa
posudzujú spoloãne, nie je vy‰‰í ako 2,2-násobok sumy
Ïivotného minima Ïiadateºa a fyzick˘ch osôb, ktor˘ch príjmy sa posudzujú spoloãne.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
 VymáhaÈ pohºadávku nezaplateného v˘Ïivného s pomocou exekútora.
 VysporiadaÈ majetkovoprávne vzÈahy s b˘val˘m manÏelom.

ČO JE NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ?
Náhradné v˘Ïivné je náhrada poskytnutá ‰tátom v prípade, ak si vyÏivovaciu povinnosÈ neplní jeden z rodiãov,
ktorému bola táto povinnosÈ voãi dieÈaÈu ustanovená právoplatn˘m rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou
dohodou.
Îiadateº o náhradné v˘Ïivné podáva písomnú ÏiadosÈ
na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého
bydliska. Zo Ïiadosti musí byÈ zrejmé, Ïe sa Ïiadateº domáha vyplatenia náhradného v˘Ïivného a v akej v˘‰ke. ÎiadosÈ musí obsahovaÈ nasledovné prílohy:
 právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú
dohodu, ktor˘m bola povinnej osobe urãená povinnosÈ
platiÈ oprávnenej osobe v˘Ïivné,
 potvrdenie súdu alebo exekútora, Ïe sa Ïiadateº návrhom na v˘kon rozhodnutia domáhal platenia v˘Ïivného najmenej tri mesiace,
 potvrdenie o príjme Ïiadateºa a fyzick˘ch osôb, ktor˘ch
príjmy sa posudzujú spoloãne.

ÚČASTNÍCI KONANIA
 Ïiadateº je rodiã, oprávnená osoba alebo iná fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorej má povinná osoba
podºa právoplatného rozhodnutia súdu alebo súdom
schválenej dohody platiÈ v˘Ïivné pre oprávnenú osobu,
 oprávnená osoba je dieÈa, ktorému bolo priznané
v˘Ïivné právoplatn˘m rozhodnutím súdu alebo súdom
schválenou dohodou,
 povinná osoba je rodiã dieÈaÈa alebo iná fyzická osoba,
ktorej bola právoplatn˘m rozhodnutím súdu alebo súdom
schválenou dohodou uloÏená povinnosÈ platiÈ v˘Ïivné
dieÈaÈu.

PODMIENKY VZNIKU NÁROKU
 Neplatenie v˘Ïivného v plnej v˘‰ke povinnou osobou
v lehote a spôsobom tak, ako je uvedená splatnosÈ jednotliv˘ch splátok v˘Ïivného právoplatn˘m rozhodnutím
súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej za tri po
sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky
v˘Ïivného a platenie v˘Ïivného nemoÏno zabezpeãiÈ
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Po priznaní náhradného v˘Ïivného Ïiadateº a povinná
osoba sú povinní informovaÈ príslu‰n˘ úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o kaÏdej zmene skutoãnosti, ktorá je
rozhodujúca na vyplácanie náhradného v˘Ïivného najneskôr do ôsmich dní odo dÀa zmeny skutoãnosti. Takéto skutoãnosti sú najmä:
 povinn˘ uhradil v˘Ïivné,
 zmenil sa príjem Ïiadateºa a spoloãne posudzovan˘ch
osôb,
 povinn˘ podal návrh na zníÏenie v˘Ïivného,
 súd právoplatne rozhodol o zmene v˘‰ky v˘Ïivného,
 zanikla vyÏivovacia povinnosÈ.
·kola alebo zariadenie, v ktorej si oprávnená osoba plní
povinnú ‰kolskú dochádzku alebo sa ìalej pripravuje na
budúce povolanie, je povinná informovaÈ príslu‰n˘ úrad,
Ïe dieÈa zanedbáva povinnú ‰kolskú dochádzku alebo
dochádzku do zariadenia.

VRÁTENIE NÁHRADNÉHO VÝŽIVNÉHO
Îiadateº je povinn˘ vrátiÈ poskytnuté náhradné v˘Ïivné
alebo jeho ãasÈ za obdobie, v ktorom mu nepatrilo, ak príslu‰n˘ orgán rozhodne o:
 zastavení v˘platy náhradného v˘Ïivného z dôvodu:
 zmeny skutoãností rozhodujúcich na poskytovanie
náhradného v˘Ïivného,
 ak Ïiadateº nesplnil informaãnú povinnosÈ,
 zmene v˘‰ky náhradného v˘Ïivného, ak sa zmenia skutoãnosti rozhodujúce na urãenie v˘‰ky náhradného
v˘Ïivného.

Kontakty a informácie:
 Žiadosť o poskytnutie náhradného výživného je možné nájsť na
webovej stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny
www.upsvar.sk.
 Informácie o náhradnom výživnom sú zverejnené v DIS (Dávkový
informačný servis) na internetovej stránke MPSVR
http://www.employment.gov.sk/DIS/.
 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny: ÚPSVR Špitálska 8,
Bratislava 811 00
Adresy úradov práce:
http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/CF748FAC86D8558
5C12571DB003FEB7E?OpenDocument
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KRÍŽOVKA

Tajnička – august 2006:
Príležitosť konať dobro sa naskytne každému, kto má na to vôľu. (Smiles)
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FEJTÓN

Málo či veľa na pomoc
Nedávno som si nevdojak vypoãul rozhovor dvoch mlad˘ch ºudí. Rozprávali sa o dovolenke, presnej‰ie, o pobyte
na chalupe ich spoloãného kamaráta. „To ti tam bolo ako
v stredoveku,“ útrpne sa chechtal nekomfortom postihnut˘
dovolenkár. „Bez elektriny, bez chladniãky… Îiadna telka,
iba tranìák… A e‰te aj mobil tam bol mimo dosah. No,
‰okec!“
„Naozaj ‚‰okec’ – v dne‰n˘ch ãasoch,“ uznal som
v duchu. Ale okamÏite mi pri‰lo na um aj ãosi iné. Îe
(napríklad) niekto môÏe tak˘to stredovek povaÏovaÈ za
„veºmi romantick˘“ a Ïe vreckov˘ mobil e‰te pred pár
rokmi patril iba do sféry sci-fi. Ale i to, Ïe v tak˘chto „stredovek˘ch pomeroch“ Ïili u nás e‰te mnohí z rovesníkov
star˘ch rodiãov toho mladého nespokojenca
a mnoho ºudí na svete tak Ïije dodnes. A Ïe…
Spomenul som si i na chlapcov z oddielu
Vlãia svorka, v ktorom strávil mladosÈ aj môj
syn. Pri v˘pravách chalani nosili na krku malé
vrecú‰ko, tzv. „vrecko poslednej záchrany“.
Zmestilo sa do dlane, a predsa s jeho pomocou
dokázal kaÏd˘ z nich preÏiÈ v pustom lese, bez
cudzej pomoci dvadsaÈ‰tyri i viac hodín.
Ale iné je s obsahom vrecú‰ka poslednej
záchrany preÏiÈ – preexistovaÈ dvadsaÈ‰tyri hodín
a iné je preÏiÈ s ním (bez cudzej pomoci) cel˘ Ïivot.
Lebo pomoc potrebuje obãas kaÏd˘, aj ten najmocnej‰í, najmúdrej‰í a najväã‰í. Veì aj v rozprávkach ãasto orol, mravec, ryba, vlk ãi
lev vravia hlavnému hrdinovi: „Keì bude‰
v núdzi, iba spomeÀ na mÀa a v tej samej
chvíli ti budem na dobrej pomoci.“
Je naozaj veºa tak˘ch, ão by takú
‰upinku, srsÈ ãi pierko, privolávajúce tú „dobrú pomoc“, veºmi
potrebovali. Ale, samozrejme,
hovorím o „dobrej pomoci“
s dôrazom na slovo dobrá.
Lebo v rôznych debatách sa
ãasto diskuskutuje o tom, dokedy e‰te pomoc pomáha a kedy
uÏ ‰kodí – kedy uÏ vedie
toho, komu pomáhame,
k pasivite, letargii
a rezignácii. LenÏe to
tieÏ závisí od okolností a od povahy.
Ako vraví staré perzské príslovie: „Rozmysli
si, neÏ hodí‰ povraz niekomu, kto je v priepasti, pretoÏe jeden sa po Àom vy‰plhá
a odmení sa ti, druh˘ sa vy‰plhá,
ozbíja Èa a na ten povraz Èa obesí.
A tretí, ten neÏ by sa mal ‰plhaÈ,
rad‰ej sa naÀ obesí sám.“

Spor o tom, ãi a koºko pomáhaÈ, je v‰ak iba sporom
typu vajce – sliepka, star˘ ako svet. Pradávna debata
o tom, ão je veºa a ão málo. Starogrécky uãenec pri vysvetºovaní pojmov veºa – málo a pln˘ – prázdny prekladal
obilné zrnká z jednej obrovskej amfory do druhej. Jeho
Ïiaci síce podstatu sporu pochopili, ale vyrie‰iÈ ho nedokázali. PretoÏe, ão je veºa tu a dnes, môÏe byÈ málo zajtra
alebo v inom kúte sveta. A menia sa nielen v ãase a priestore, ale aj vìaka pohºadu hodnotiteºa. Pre kaÏdého z nás
málo ãi veºa znamená nieão iné. KaÏd˘ z nás
má postavené iné kritériá hodnôt.
V tejto súvislosti sa mi, odkiaºsi zo zastrãeného kútika pamäte, vynára aj anekdota
o americkom vojakovi, ktor˘ pri „oslobodzovaní“ istého tichomorského ostrova na‰iel v hojdacej
sieti medzi palmami leÀo‰iaceho domorodca.
Nevedel pochopiÈ, ako
môÏe iba tak polihovaÈ, keì
sa okolo neho povaºuje kapitál – neuveriteºné mnoÏstvo
kokosov˘ch orechov, z ktor˘ch moÏno vylisovaÈ olej
a ten v˘hodne predávaÈ.
„A ão by som z toho mal?“
nechápal pre zmenu zasa domorodec. „Peniaze! H⁄bu peÀazí!!
Celé more peÀazí!!! Nechápe‰?
A keby si uÏ potom mal
toºko peÀazí, mohol by
si si uÏ len polihovaÈ a niã nerobiÈ…“
ospevoval svoju predstavu raja na zemi vojak.
„Veì to robím uÏ aj
teraz,“ odvrkol mu domorodec a otoãil sa mu chrbtom.
Táto anekdota v sebe skr˘va – okrem pouãenia, Ïe sú obãas aj menej namáhavé skraty na ceste do raja – napríklad
aj to, Ïe ão je pre niekoho kaÏdodenná a nezaujímavá rutina, môÏe byÈ pre iného temer nedosiahnuteºn˘ ideál. Alebo i to, Ïe ão je jednému
málo, inému je dosÈ, ãi dokonca priveºa.
Ale najmä to, Ïe keì chcem niekomu
pomôcÈ, musí pomoc chcieÈ aj on sám. A i to,
Ïe mnoÏstvo a mieru pomoci po zrnieãkach
treba vyvaÏovaÈ doslova na lekárnick˘ch
váhach.

Du‰an Brindza
Ilustrácia: Roman Humaj

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

V detskom domove v Topoºãanoch je predpoludním ticho.
Deti sú v ‰kole, no bicykle na ne ãakajú, aby sa na nich po
návrate zo ‰koly povozili.

Denná miestnosÈ, v ktorej sa celá „rodina“ poãas dÀa
stretáva a trávi voºné chvíle, je osirelá. Na prv˘ pohºad je
na nerozoznanie od beÏnej ob˘vaãky v beÏnom byte.

Transformácia detsk˘ch domovov
na domovy rodinného typu je jednou z priorít ná‰ho rezortu, nav‰tívili sme
preto detské domovy v Topoºãanoch, KolíÀanoch a Dedine MládeÏe,
nakoºko s domovami tohto typu tu uÏ majú skúsenosti. Boli sme prekvapení
útulnosÈou bytov jednotliv˘ch "rodín", je ÈaÏké nájsÈ rozdiely medzi beÏn˘m
bytom a bytom, v ktorom Ïijú opustené deti.
Text a foto: redakcia SPaZ

V KolíÀanoch po príchode zo ‰koly je treba sa najprv
dobre najesÈ, potom sa venovaÈ uãeniu a dennej ãinnosti.
Po obede uprace a umyje riad ten, kto má práve sluÏbu.

Po dobrom obede sa deti uãia a pripravujú si úlohy na
ìal‰í deÀ. Vedia, Ïe vzdelanie je základom úspechu
v budúcom Ïivote, preto mu venujú dosÈ ãasu.

Vo voºnom ãase sa deti venujú záºubám, ‰portu, ruãn˘m
prácam, chalani, ako ináã, predov‰etk˘m poãítaãom
a poãítaãov˘m hrám.

Po celodenej "drine", veãeri a hygiene je ãlovek unaven˘.
Najlep‰ie je uloÏiÈ sa do postele na zaslúÏen˘ spánok,
veì zajtraj‰í deÀ bude urãite tieÏ nároãn˘.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR*

Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

SLOVENSKO

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

9,85

10,20

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

16,30
15,74
13,92
9,85
7,47
5,95
5,70
2,51

16,65
16,27
14,30
10,23
7,77
6,35
6,03
2,57

Banskobystrický kraj
Košický kraj
Prešovský kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Bratislavský kraj

Poradie okresov
Por.

Územie

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
28,53
27,25
22,52
21,83
21,70
21,47
20,04
19,95
19,88
19,60
18,88
18,09
16,77
16,71
16,34
16,17
14,63
14,58
14,36
14,16
14,12
13,90
13,83
13,77
13,49
13,49
13,48
13,04
13,01
12,08
10,97
10,67
10,37
9,82
9,69
9,41
9,39
9,34
9,25
9,18

28,73
27,76
23,14
22,23
22,61
21,98
20,31
20,35
20,07
20,11
19,09
18,57
17,10
17,42
16,87
16,31
14,94
15,16
14,91
14,49
14,66
14,06
14,44
14,38
13,82
13,89
14,24
13,79
13,35
12,65
11,44
10,95
10,56
10,26
10,09
9,84
9,66
9,70
9,70
9,43

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

Por.

Územie

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

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
9,14
8,96
8,81
8,66
8,58
8,53
8,53
8,04
7,71
7,67
7,52
7,51
7,50
7,41
7,40
7,24
7,05
6,80
6,51
6,46
6,01
5,94
5,75
5,56
5,11
4,84
4,71
4,69
4,22
3,97
3,91
3,21
3,20
3,08
2,39
2,16
2,08
2,01
1,93

9,46
1
9,33
•
9,15
-1
9,24
1
8,69
-2
8,81
1
8,73
1
8,52
•
7,92
-2
7,96
•
7,98
2
7,66
-3
7,88
1
7,73
1
7,55
-1
7,67
2
7,16
-2
7,21
•
7,29
2
6,84
•
6,28
-1
6,44
1
6,11
•
5,97
•
5,41
-1
5,61
1
4,82
-1
5,15
1
4,51
-1
4,58
1
4,10
•
3,22
-1
3,28
1
3,19
•
2,38
•
2,25
•
2,11
•
2,05
•
2,02
•
Zdroj: ÚPSVR

