SPZ_12_06

15.12.2006

12:44

Stránka 1

SOCIÁLNA POLITIKA
A ZAMESTNANOSŤ
mesačník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Téma mesiaca


Čas vianočný

Z obsahu


Ako prežívajú
Vianoce
nezamestnaní
spoluobčania?



Ocenenie MPSVR SR
„Z

detského domova

do rodiny“


Príbehy – Dve sestry
+ Nikolka



Fejtón – Sviatky
spoznávania

DECEMBER 2006

SPZ_12_06

15.12.2006

12:44

Stránka 2

EDITORIAL
PribliÏne takto som odpovedal niekedy v lete roku 2004
pri svojom prvom rozhovore vo funkcii riaditeºa Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Îiline redaktorke regionálnych novín na otázku, aké je poslanie novovzniknut˘ch úradov. Ani dnes, po dva a pol roku, by som na tomto
svojom vyjadrení niã nemenil.
Väã‰ina klientov prichádza na ná‰ úrad s nejak˘m
problémom a právom od nás oãakávajú pomoc. âi uÏ hºadajú nové zamestnanie, alebo sa z rôznych dôvodov ocitnú v hmotnej núdzi, prípadne potrebujú pomôcÈ zmierniÈ
negatívne dôsledky svojho nepriaznivého zdravotného
stavu. âasto sa tieto problémy prelínajú a nedajú sa
jeden od druhého oddeliÈ. Samozrejme, je najlep‰ie, ak
sa nám podarí nauãiÈ ãloveka „ryby chytaÈ“, a nie ich len
kaÏd˘ mesiac prijímaÈ. U nezamestnaného musí byÈ hlav-

Sme tu,
aby sme
pomáhali
ºuìom
n˘m cieºom nájsÈ si novú prácu. Tu je veºmi dôleÏitá chuÈ
a ochota spolupracovaÈ. Potom je oveºa ºah‰ie a úãinnej‰ie ponúknuÈ konkrétnu pomoc, ktorá zv˘‰i ‰ance byÈ
úspe‰n˘ na trhu práce: odborné poradenstvo s rôznym
zameraním, rekvalifikaãné kurzy, finanãná v˘pomoc pri
zaãatí podnikania ãi sprostredkovanie práce v zahraniãí.
Veºmi dôleÏité je tieÏ motivovaÈ zamestnávateºov, aby prijali do pracovného pomeru dlhodobo nezamestnan˘ch,
ºudí so zdravotn˘m postihnutím ãi vo vy‰‰om veku.
Samostatnou kapitolou na‰ej pomoci je starostlivosÈ
o rodinu. Na jednej strane vyplácame ‰tátne sociálne
dávky, na druhej pomáhame deÈom, o ktoré sa nechcela
alebo nevedela postaraÈ biologická rodina. Tu sa v prvom
rade snaÏíme vyrie‰iÈ problém rodiny, a tak ponechaÈ dieÈa
v jeho prirodzenom rodinnom prostredí, resp. vrátiÈ ho do
tohto prostredia. In˘m rie‰ením je nájsÈ dieÈaÈu náhradnú
rodinu, alebo zabezpeãiÈ mu potrebnú starostlivosÈ v niektorom zo siedmich detsk˘ch domovov v Îilinskom kraji,
ktor˘ch zriaìovateºom je ná‰ úrad. Táto ãasÈ na‰ej ãinnosti
mi osobitne „prirástla k srdcu“. Myslím si, Ïe spoloãnosÈ,
ktorá nevenuje dostatoãnú pozornosÈ rodine a nechráni
svojich najmen‰ích a najzraniteºnej‰ích, nemá budúcnosÈ.
Takmer tri stovky na‰ich zamestnancov pomáhajú
ºuìom v 3 okresoch na pracoviskách v Îiline, Bytãi, Kysuckom Novom Meste, Rajci a vo Varíne. V posledn˘ch troch
rokoch sa nám spoloãne podarilo zníÏiÈ nezamestnanosÈ
v regióne z takmer 13 percent na menej ako polovicu,
transformovaÈ reÏim Ïivota v detsk˘ch domovoch, aby sa
ão najviac podobal Ïivotu v klasickej rodine, zriadili sme
pracovisko prvého kontaktu a pred niekoºk˘mi dÀami sme
dali do uÏívania novú internetovú stránku úradu.
Na záver by som rád poìakoval zamestnancom za ich
zmysluplnú a dôleÏitú prácu s ºuìmi, osobitne t˘m, ktorí
do nej vloÏili trpezlivosÈ, ochotu a ºudskosÈ. Nechcem
zabudnúÈ ani na kolegov, ktorí síce neprichádzajú priamo
do styku s klientmi, ale bez ktor˘ch by nemohol úrad kaÏdodenne napæÀaÈ svoju funkciu. KeìÏe nás v budúcnosti
ãaká e‰te veºa úloh, chcem zaÏelaÈ v‰etk˘m do nového
roku veºa síl, múdrosti a správnych rozhodnutí.
V‰etk˘m ãitateºom zo srdca prajem, aby si na Vianoce
pod stromãekom na‰li darãek pln˘ lásky, zdravia, vnútorného pokoja a rodinnej pohody.
Ing. Mgr. IGOR BRANI·A,
riaditeº ÚPSVR v Îiline
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Ako prežívajú Vianoce
nezamestnaní spoluobčania?
Vianoce. Čas lásky, pokoja a porozumenia. Všetci sa na chvíľu
zastavíme, spomalíme a vnímame svet okolo nás akosi inak. Vianoce v nás prebúdzajú rôzne pocity. U jedných pocity šťastia,
u druhých pocity smútku. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako
prežívajú Vianoce nezamestnaní spoluobčania? Či sú plné pohody
a šťastia alebo, naopak, beznádeje a smútku?
SAMA SOM TO ZAŽILA
Bola som nezamestnaná a, poviem vám
úprimne, Ïe ten pocit ÈaÏoby, ktor˘ pramenil z nezamestnanosti, neutíchol ani
na Vianoce. V súãasnosti je moja situácia iná. Pracujem na ÚPSVR a som
veºmi rada, Ïe na úrade sme ani v ãase
predvianoãnom nezabudli na na‰ich
klientov a v rámci projektu NP VII B
sme im ponúkli milé malé prekvapenie
prostredníctvom kurzov. MoÏno si
poviete: „Ak˘ darãek? Kurz? To snáì
nie!“ Treba si v‰ak uvedomiÈ, Ïe úrad
ako ‰tátna in‰titúcia má pomáhaÈ nezamestnan˘m obãanom, aby sa uplatnili
na trhu práce. Táto pomoc nespoãíva
len v ponuke zamestnania. Veì mnohí
na‰i klienti uÏ ani zamestnanie nehºadajú. Zronení, sklamaní z mnoh˘ch
odmietnutí vzdali sa nádeje na zamestnanie, na prácu, prostredníctvom ktorej
by si zabezpeãili lep‰í Ïivot. Zostali
skeptickí, stratili vieru v seba, vo svoje
schopnosti i spoloãnosÈ. V takomto prípade azda neexistuje niã lep‰ie, ako
poskytnúÈ im psychickú podporu
a pomoc. MoÏno vám to pripadá ako
prázdne gesto. Nie je to v‰ak tak. MoÏnosÈou úãasti v poradensk˘ch kurzoch
podávame pomocnú ruku t˘m, ktorí to
potrebujú, s cieºom prinavrátiÈ im pocit
potrebnosti, uÏitoãnosti a dôleÏitosti.

ZAMERANIE NA OHROZENÉ
SKUPINY NA TRHU PRÁCE
V˘ber klientov do jednotliv˘ch aktivít
bol nároãn˘. ªudia e‰te stále s nedôverou prijímajú, alebo dokonca odmietajú
nové veci. A ísÈ do kurzu, kde sa majú
nieãomu uãiÈ? Naão, veì oni potrebujú
robotu, a nie nejaké poradenské kurzy.
Ale napokon sa nám podarilo presvedãiÈ ich. Zamerali sme sa na tie cieºové
skupiny, o ktor˘ch sa domnievame, Ïe
sú najviac ohrozené na trhu práce. Jednou z nich boli mamiãky, vracajúce sa
na trh práce po skonãení materskej
dovolenky, ìal‰ou boli mladí ºudia so
základnou znalosÈou angliãtiny, ktorí
uvaÏujú o získaní pracovn˘ch skúseností v cudzine, nezabudlo sa ani na
klientov, ktorí sa rozhodujú, ãi v budúcnosti vykonávaÈ a prevádzkovaÈ
samostatne zárobkovú ãinnosÈ.
Osobitná pozornosÈ bola venovaná
dlhodobo nezamestnan˘m obãanom,

Hodnotenie
poradenského
kurzu účastníkmi
 „Môj názor na tento kurz je veºmi
pozitívny. Nauãila som sa kopu
nov˘ch vecí v práci s PC, pracovaÈ vo
Worde, Exceli, na internete posielaÈ emaily atì. To, Ïe kurz je bezplatn˘
a hraden˘ z ESF a realizovan˘ prostredníctvom ÚP, je úÏasné. Takéto
a podobné kurzy sú veºmi dôleÏité,
pretoÏe pomáhajú ºuìom v sebazdokonaºovaní a hºadaní si novej práce. Ja
som veºmi vìaãná za takúto moÏnosÈ
a skúsenosÈ. Verím, Ïe tieto poznatky
neskôr uplatním. E‰te raz vìaka.“
 „Na kurze som sa nauãila nové
veci, ktoré som doposiaº neovládala, napr. internet, Excel. Som rada,
Ïe mi ÚP umoÏnil tento kurz a myslím si, Ïe aj in˘m ºuìom by sa to
zi‰lo.“
 „Tento kurz bol dobr˘. ·koda, Ïe
tak r˘chlo ubehol. Len sa mi zdalo, Ïe
sme to stra‰ne r˘chlo prebrali a sa mi
zdalo, Ïe toho bolo málo. Aj keì sme
Word, Excel a internet prebrali. Lektor bol mil˘, vÏdy pribehol, keì nám
nieão ne‰lo a trpezlivo to vysvetºoval.
Mohli by sa k tomuto zaradiÈ aj
základy strojopisu, aby to nabudúce
i‰lo r˘chlej‰ie. Kurz by mohol trvaÈ
dlh‰ie. Boli sme super tím.“
 „Tento kurz mi v mojom veku
dal veºa. PracovaÈ s poãítaãom som
vedela jedine tak, Ïe som sa hrala
len jednoduché hry. Teraz uÏ dúfam, Ïe aj bez pomoci mojich detí si
budem môcÈ hºadaÈ zamestnanie
na internete sama. Mali by ste takéto kurzy poriadaÈ stále. ëakujem.“
V˘ber z hodnotení úãastníkov poradenského kurzu „Efektívne vyhºadávanie zamestnania prostredníctvom nov˘ch technológií“ realizovaného firmou Ing. Ivan Li‰ka,
Bratislava.

ktorí sú pre ÚPSVR z hºadiska umiestnenia na trhu práce prioritní, ale,
samozrejme, pamätalo sa aj na ostatn˘ch uchádzaãov o zamestnanie, ktorí
mali záujem o svoj osobn˘ ale i odborn˘ rast. Spoloãn˘m znakom jednotliv˘ch kurzov bola v prvom rade psychická a sociálna stabilizácia a podpora
klientov s cieºom prebudiÈ ich sebavedomie a motivovaÈ ich k zmene doteraj‰ieho postoja pri rie‰ení problému
nezamestnanosti. Samozrejme, jednotlivé kurzy mali svoje ‰pecifiká, ktoré sa
odvíjali od jednotliv˘ch cieºov˘ch skupín, spomeniem aspoÀ prácu s nov˘mi
technológiami pri hºadaní zamestnania,
práca so psychowalkmenmi v rámci
v˘uãby cudzieho jazyka, identifikovanie vlastn˘ch kompetencií osobnosti,
sebaprezentácia, otestovanie schopností samostatne si vypracovaÈ podnikateºsk˘ zámer a podobne.

POZITÍVNA SPÄTNÁ VÄZBA
OD KLIENTOV
Oãakávania od realizácie t˘chto kurzov
boli veºké, ale nie neprimerané. Oslovení
boli tí dodávatelia odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb, ktorí v minulosti uÏ presvedãili o kvalite svojej práce a ktorí
dokázali obsah kurzov u‰iÈ presne na
potreby klientov úradu. Priznám sa, Ïe
nás to stálo veºa ãasu a námahy, ale
v˘sledok bol príjemn˘. Klienti, ktorí sa
odhodlali na‰e poradenské aktivity
absolvovaÈ, boli spokojní snáì so v‰etk˘m. Ich spokojnosÈ súvisela nielen
s obsahovou náplÀou jednotliv˘ch kurzov, ale i s prístupom lektorov a zamestnancov úradu, ktorí zodpovedali za priebeh i organizáciu jednotliv˘ch podujatí.
Na základe hodnotení samotn˘ch
úãastníkov spomínan˘ch aktivít si
dovolím kon‰tatovaÈ, Ïe dan˘ projekt
splnil svoj zmysel. Podarilo sa nám
u klientov vzbudiÈ nádej, Ïe e‰te nie je
niã stratené a Ïe cesta Ïivotom nezamestnanosti je síce ÈaÏká, ale nie neprekonateºná. V tom je ãaro na‰ej práce –
snaÏíme sa pomáhaÈ. Pre nás je najkraj‰ím vianoãn˘m darãekom spokojnosÈ
klientov.
Ak by som si mohla v ãase Vianoc
e‰te nieão ÏelaÈ, tak urãite to, aby bolo
tak˘chto aktivít viac. Nikdy nevieme, ãi
sa raz aj vy alebo my neocitneme na
opaãnej strane a ãi podobn˘ „krok“
nepomôÏe i nám. Domnievam sa, Ïe to
bol pekn˘ darãek pod vianoãn˘ stromãek. Ale posúìte sami.
Mgr. SILVIA KAJÁNKOVÁ,
odborná poradkyňa ÚPSVR Žilina
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Nezamestnanosť
v žilinskom regióne
Do regiónu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina z územného hľadiska patria okresy Bytča,
Kysucké Nové Mesto a Žilina, ktoré sú súčasťou Žilinského kraja. Na území regiónu Žilina sa
nachádza 79 obcí, z toho 5 miest, pričom prevládajú obce s počtom obyvateľov od 501 do 1 000
a od 1 001 do 2 000. Počet obyvateľov v regióne Žilina k 31. 12. 2005 predstavoval 222 282.
VÝVOJ ZAMESTNANOSTI
V mestsk˘ch sídlach Îilinského kraja je pomerne vysoké
zastúpenie obyvateºov v produktívnom a predproduktívnom veku. Tento stav je v˘sledkom migrácie obyvateºov
mlad‰ích vekov˘ch skupín z vidieckych sídiel do miest.
Obyvateºstvo Ïilinského regiónu v‰ak dlhodobo starne, ão
sa premieta v narastajúcej hodnote priemerného veku,
ktorá vzrástla z 32,96 roka v r. 1991, na 35,33 roka v r.
2001, na 36,09 roka v r. 2003.

UOZ PODĽA STUPŇA VZDELANIA (V %) STAV K 31.10.2006

 bez vzdel., zakladné
 SOU bez mat.
 SOU s mat.
 Gymnázium
 SOŠ
 VŠ

UOZ PODĽA VEKU (V %) STAV K 31.10.2006

 15-24 roční
 25-34 roční
 35-49 roční
 nad 50 rokov

17,01 %
18,80 %
37,25 %
26,94 %

Podºa údajov zo sãítania obyvateºstva v roku 2001 mal
Ïilinsk˘ región 113 231 ekonomicky aktívnych obyvateºov,
podiel ekonomicky aktívnych osôb na celkovom poãte
obyvateºov bol 51,3 %. K 31. 12. 2005 na území Ïilinského
regiónu Ïilo 101 386 ekonomicky aktívnych osôb, ãím sa
od roku 2001 zníÏil v Ïilinskom regióne podiel o 5,7 %.
Celkov˘ podiel zapojenia obyvateºstva do pracovného procesu bol vo v‰etk˘ch okresoch niÏ‰í ako celoslovensk˘,
ktor˘ mal hodnotu 48,6 %.
Vzdelanostná úroveÀ má v˘razn˘ vplyv na uplatnenie
obyvateºov na trhu práce. Najmenej ekonomicky aktívneho obyvateºstva bolo so základn˘m vzdelaním – 25,8 %,
osoby s odborn˘m vzdelaním bez maturity a osoby
s ukonãen˘m stredo‰kolsk˘m v‰eobecn˘m vzdelaním
tvorili 53,0 %. Najvy‰‰í podiel uplatnenia osôb bol
s uãÀovsk˘m vzdelaním a maturitou – 90,2 %. Vysoko‰kolsky vzdelané osoby tvorili 86,2 % obyvateºov na trhu
práce.
Z územného hºadiska sa za rok 2005 zamestnanosÈ
medziroãne zv˘‰ila v okrese Kysucké Nové Mesto o 6,6 %
a v Îiline o 2,2%, v okrese Bytãa poklesla o 0,7 %. Úhrn
odchádzajúcich za prácou a do ‰kôl dosiahol v r. 2001

21 %
42 %
11 %
3%
18 %
5%

(údaj zo sãítania obyvateºstva) hodnotu 161 831 osôb
v Îilinskom kraji, ão predstavovalo 23,4 % z celkového
poãtu trvale b˘vajúcich osôb v kraji. Prevahu mala
odchádzka v rámci kraja 79,4 %. Do in˘ch krajov odchádzalo 13,1 % a do zahraniãia 7,5 % osôb.

VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI
Priemern˘ roãn˘ poãet UoZ v Ïilinskom regióne v roku
2005 dosiahol hodnotu 9 055 UoZ, ão znamená pokles
oproti priemernému poãtu UoZ za rok 2004 o 2 915 UoZ,
t. j. pokles v percentuálnom vyjadrení o 24,3 %, ão je pozitívum.
Prítok UoZ do evidencie bol najvy‰‰í v mesiaci január
(dôvod ukonãenia zamestnania na dobu urãitú) a september (evidovali sa prevaÏne absolventi stredn˘ch ‰kôl).
Roãn˘ prítok nov˘ch nezamestnan˘ch v regióne dosiahol
10 679 UoZ.
Odtok UoZ z evidencie bol najvy‰‰í v mesiacoch apríl,
máj (zaãiatok sezónnych prác v stavebníctve, poºnohospodárstve), kedy narastá poãet pracovn˘ch ponúk, a september. Roãn˘ odtok nezamestnan˘ch z evidencie bol 12 587
UoZ.
V˘voj nezamestnanosti bol v r. 2005 priaznivej‰í ako
v predchádzajúcich rokoch. K 31. 10. 2006 bolo evidovan˘ch v regióne ÚPSVR Îilina spolu 6 644 UoZ, z toho
5 926 UoZ, ktorí môÏu bezprostredne nastúpiÈ do pracovného pomeru (disponibiln˘ poãet UoZ). Poãet UoZ podºa
pracovísk bol nasledovn˘:
pracovisko
celkov˘ poãet
disponibiln˘ poãet
Bytãa
1 242
1 142
Kysucké N. Mesto
1 553
1 357
Îilina
3 849
3 427

VÝVOJ POČTU UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE V ŽILINSKOM REGIÓNE
Rok/mesiac
2001
2002
2003
2004
2005
4

1
20 027
18 254
15 276
14 207
10 976

2
19 906
18 124
14 736
13 979
10 588

3
19 339
17 634
14 048
13 431
10028

4
18 277
16 399
12 742
12 716
8 961
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5
6
7
17 324 17 296 17 279
15 980 15 653 15 387
12 327 12 117 12 037
11 921 11 823 11 507
8 475 8 350 8 162

8
16 760
15 017
11 824
11 094
8 139

9
16 147
14 491
11 775
11 037
8 840

10
15 996
14 232
11 818
10 596
8 585

11
16 286
14 363
12 203
10 461
8 594

12
17 126
15 172
13 547
10 865
8 957
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VÝVOJ REGIONÁLNEJ DMN V ROKOCH 2004-2006 (V %)

 rok 2004

15

 rok 2005

 rok 2006

12
9
6
3
0

jan. feb. mar. apr. máj

jún

júl

aug. sep. okt. nov. dec.

V mesiaci október bol v regióne zaznamenan˘ odtok 1 084
UoZ, z toho prostredníctvom úradu práce bolo umiestnen˘ch
331 UoZ (t. j 30,5 %), umiestnilo sa inak (najmä vlastnou iniciatívou) 358 UoZ (t. j. 33,0 %), vyraden˘ch pre nespoluprácu 137 UoZ (t. j. 12,6 %). Zo v‰etk˘ch vyraden˘ch UoZ bolo
do pracovného pomeru umiestnen˘ch 726 UoZ (t. j. 67,0 %).
0
ODTOK
UOZ V MESIACI SEPTEMBER A OKTÓBER
jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.
1200
1000

 september
 október

800
600
400
200
0
Bytča

Kysucké N. Mesto

Žilina
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Stav poãtu znev˘hodnen˘ch UoZ v evidencii podºa §8 zákona NR SR ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti za región:
ZNEVÝHODNENÍ UOZ (V %) STAV K 31.10.2006

 ženy
 dlhodobo





nezamestnaní
absolventi
so ZP
mladiství
UoZ nad 50 rokov

60,0 %
47,3 %
9,4 %
4,0 %
0,4 %
26,9 %

Disponibilná miera nezamestnanosti v regióne k 31. 10.
2006 dosiahla hodnotu 5,89 %, (Bytãa 8,44 %, Kysucké N.
Mesto 8,95%, Îilina 4,76 %. Registrovaná miera nezamestnanosti za celkov˘ poãet UoZ v regióne dosiahla hodnotu 6,60 %.

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
V regióne je evidovan˘ch k 31. 10. 2006 1 158 voºn˘ch pracovn˘ch miest nahlásen˘ch zamestnávateºmi. Stav voºn˘ch
pracovn˘ch miest na jednotliv˘ch pracoviskách: Bytãa 194,
Kysucké Nové Mesto 151, Îilina 813.
Prítok nahlásen˘ch voºn˘ch pracovn˘ch miest zamestnávateºmi v mesiaci za región bol 536, obsaden˘ch v sledovanom
mesiaci bolo 301 voºn˘ch pracovn˘ch miest. Celkov˘ prítok
(vyhºadan˘ch a nahlásen˘ch) voºn˘ch pracovn˘ch miest
prostredníctvom úradu PSVR v regióne Îilina v sledovanom
mesiaci bol 928.
Z porovnania disponibilného poãtu uchádzaãov o zamestnanie a poãtu ponúknut˘ch voºn˘ch pracovn˘ch miest vypl˘-

va, Ïe na jedno voºné pracovné miesto pripadne 6 Uoz, ktorí
môÏu bezprostredne nastúpiÈ do zamestnania, k˘m pred
dvoma rokmi na jedno voºné pracovné miesto pripadalo 34
UoZ. Údaj je ãiastoãne skreslen˘ vzhºadom k celkovému
poãtu voºn˘ch pracovn˘ch miest zamestnávateºskej sféry
v na‰om regióne, z dôvodu zru‰enia zákonnej povinnosti
nahlasovania voºn˘ch pracovn˘ch miest.
Medzi faktory ovplyvÀujúce nezamestnanosÈ patrí aj
aktívna práca s uchádzaãmi o zamestnanie a ich umiestÀovanie na nahlásené voºné pracovné miesta zamestnávateºmi, a to aj v automobilovom priemysle (Kia Motors a Hunday Mobis), priãom v tomto roku sa uskutoãnil hlavn˘
nábor zamestnancov na robotnícke profesie. Spustenie prevádzky automobilky má pozitívny dopad na zamestnanosÈ,
ako v na‰om, tak aj v okolit˘ch regiónoch.

AKTIVITY PRE NEZAMESTNANÝCH
V roku 2006 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Îiline
organizoval nielen kurzy v rámci jednotliv˘ch národn˘ch
projektov, ale s cieºom zlep‰iÈ uplatnenie uchádzaãov na
trhu práce spolupracoval aj s in˘mi in‰titúciami.
 V spolupráci so spoloãnosÈou ALABAMA realizoval na
jar roku 2006 ÚPSVR 2 kurzy pod názvom „Uprac si svoj
Ïivot“. Celkovo sa kurzu zúãastnilo 30 Ïien.
 Získavaniu poãítaãov˘ch znalostí Ïien sa venoval projekt
Stredného odborného uãili‰Èa energetického v Îiline pod názvom
„Na‰la som si prácu cez internet“. Úãastníãky kurzu sa poãas 20
hodín nauãili základom práce s poãítaãom a hºadaÈ prácu cez
internet. Projekt absolvovalo 50 Ïien vo veku 30 – 50 rokov.
 Gymnázium Hlinská v Îiline v spolupráci s na‰ím úradom
zorganizovalo mesaãné poãítaãové a jazykové vzdelávanie
pre 16 uchádzaãov v anglickom jazyku a rovnak˘ poãet uchádzaãov v jazyku nemeckom. Projekt sa realizoval prostredníctvom e-learningov˘ch kurzov v poãítaãovej uãebni gymnázia.
 Projekt KROK – „Komplexn˘ rozvoj osobnej kariéry“,
realizovan˘ spoloãnosÈou Timan, s. r. o. a na‰ím úradom,
pomohol 10 absolventom vysok˘ch ‰kôl prostredníctvom
individuálneho kariérneho plánu, ktor˘ zohºadÀoval individuálne potreby uchádzaãov a bol v súlade so súãasn˘mi
poÏiadavkami zamestnávateºov na pracovnú silu. Cieºom
projektu bolo profesionálne pripraviÈ frekventantov projektu pre potreby zamestnávateºov poskytnutím mini developement center, vzdelávania a e-learningu.
 Absolventom ‰kôl bol venovan˘ aj workshop „Program
individuálnej prípravy nezamestnan˘ch absolventov pre
úspe‰nej‰ie zaradenie sa na trh práce“ spoloãnosti
GESTUS, s. r. o., ktorého cieºom bolo nauãiÈ úãastníkov kurzu
orientovaÈ a pohybovaÈ sa v toku informácií, poskytnúÈ praktické skúsenosti pri písaní, tvorbe a manaÏovaní projektov.
 Inovatívny systémov˘ program SIZUS (skupinové závesné
a supervízne stáÏe – súbor ‰kolení v oblasti komunikaãn˘ch
zruãností, jazykov˘ch vedomostí, poãítaãov˘ch znalostí na
uÏívateºskej úrovni a praktick˘ch vedomostí v oblasti stavebníctva) spoloãnosti PROMA, s. r. o., bol zameran˘ nielen na
cieºovú skupinu absolventov ‰kôl, ale aj ìal‰iu znev˘hodnenú
skupinu uchádzaãov o zamestnanie – osoby nad 50 rokov.
 Prípravu Ïien a muÏov s rodinn˘mi povinnosÈami na
podnikanie realizovala organizácia HRD – Systém najmä
pre uchádzaãov o zamestnanie z okresu Kysucké Nové
Mesto v rozsahu 400 hodín.
 Rovnako VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné
aktivity v mesiaci december realizuje projekt podpory
samozamestnania zlep‰ením podnikateºsk˘ch zruãností,
prostredníctvom vzdelávania a prideºovania mikropôÏiãiek.
Mgr. ANNA FRANČEKOVÁ,
vedúca sprostredkovateľských služieb ÚPSVR Žilina
Ing. EVA MINHULÍNOVÁ,
OIAŠZ, ÚPSVR Žilina
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Strategický investor
v Žilinskom kraji
O tom, že do nášho regiónu príde strategický investor KIA Motors
Corporation, bolo rozhodnuté niekedy v marci 2004, kedy Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR
a mestom Žilina, uzavrela s touto spoločnosťou investičnú zmluvu.
V tejto zmluve si zmluvné strany určili vzájomné podmienky, práva
i záväzky, upresnili spôsob realizácie výstavby významného závodu na výrobu automobilov v Tepličke nad Váhom pri Žiline.
POZITÍVA SÚ ZJAVNÉ
Úrad pre ‰tátnu pomoc následne
schválil ‰tátnu pomoc a rozhodol
o poskytnutí:
 príspevku na vytvorenie nov˘ch
pracovn˘ch miest,
 príspevku na vzdelávanie zamestnancov prijat˘ch na vytvorené
nové pracovné miesta.
Aké dopady prinesie toto rozhodnutie v budúcnosti do ná‰ho regiónu,
ukáÏe ãas, uÏ dnes v‰ak vieme niektoré veci zhodnotiÈ. Medzi pozitíva
nepochybne patrí zlep‰enie situácie
na regionálnom trhu práce. Synergick˘ efekt investície spôsobil, Ïe v Îiline i blízkom okolí sa intezívne stavia
– nové hotely, diaºnica, pripravuje sa
v˘stavba tunelov. Existujúce podniky
menia svoje v˘robné programy, vznikajú nové subdodávateºské firmy...
V dôsledku toho akoby sa rozsypalo
vrece s voºn˘mi pracovn˘mi miestami. To, Ïe máme o polovicu menej
nezamestnan˘ch ako pred tromi
rokmi, v‰ak neznamená, Ïe je jednoduché obsadzovaÈ ich.
Dovôdom je skutoãnosÈ, Ïe hoci
v na‰ej evidencii zotrváva naìalej cca
6 000 ºudí, väã‰ina z nich je viacná6

sobne znev˘hodnen˘ch. Ide o osoby
star‰ie ako 45 rokov, so základn˘m
vzdelaním, so zdravotn˘m, osobn˘m
a sociálnym handicapom, v kombinácii
s dlhodobou nezamestnanosÈou. Sú
apatickí, znechutení „úradníkmi“
i nepoctiv˘mi zamestnávateºmi. Neveria si, prepadli na dno sociálnej siete.

telia v in˘ch krajinách Európskej únie
v spolupráci s verejn˘mi sluÏbami
zamestnanosti prijímajú do zamestnania urãité percento znev˘hodnenych
skupín nezamestnan˘ch. A to aj
napriek tomu, Ïe to pre nich nie je aÏ
také vyhodné. V˘znam takejto spolupráce spoãíva v tom, Ïe ‰tát prispieva
k vytvoreniu príleÏitostí pre zaãlenenie znev˘hodnen˘ch UoZ do pracovného procesu. Konkrétne podmienky
je v‰ak nevyhnutné dohodnúÈ uÏ
poãas vyjednávania o poskytnutí podpory zo strany ‰tátu pre danú investíciu. Inak zostanú úrady v polohe
‰tatistov a nemajú praktick˘ dosah na
obsadzovanie ‰tátom dotovan˘ch pracovn˘ch miest. MôÏu len s ºútosÈou
poãúvaÈ správy, Ïe ak sa nenájde na
Slovensku dostatok lacnej pracovnej
sily, pomoc sa nájde v okolit˘ch krajinách.

PERSPEKTÍVY A REZERVY
STARONOVÉ PROBLÉMY
Strategickí investori majú preto problémy s napæÀaním stavov zamestnancov.
To, Ïe kladú vysoké nároky pri v˘bere
svojich zamestnancov, je pochopiteºné –
chcú dosahovaÈ plánované v˘kony, tak
hºadajú najlep‰ích z najlep‰ích. KeìÏe
investori ‰tatisticky nesledujú, koºk˘ch
zamestnancov prijali z evidencie
uchádzaãov o zamestnanie, zaviedli
sme na na‰om úrade od zaãiatku tohto
roku poznámku v programe PS a sledujeme si tieto údaje sami. Neviem, ako sú
na tom okolité úrady, za ná‰ región
môÏem povedaÈ, Ïe v tomto roku odi‰lo
z na‰ej evidencie pribliÏne 300 osôb,
ktoré sa zamestnali v KIA Motors, resp.
v subdodávateºsk˘ch firmách. Je to veºa,
je to málo? Nech si kaÏd˘ odpovie sám.
Chcem poznamenaÈ, Ïe strategickí,
vládou finanãne dotovaní zamestnáva-
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V˘zvou pre verejné sluÏby zamestnanosti do budúcna je prispievaÈ k skvalitÀovaniu ºudského kapitálu, k rastu
kvality ponuky na domácom trhu
práce a s cieºom zvy‰ovaÈ zamestnanosÈ. K tomu je potrebná dobrá spolupráca so zamestnávateºmi nielen pri
obsadzovaní voºn˘ch pracovn˘ch
miest, ale aj pri vytváraní ‰peciálnych
programov a projektov zameran˘ch na
umiestÀovanie znev˘hodnen˘ch skupín nezamestnan˘ch na trh práce.
K dosahovaniu t˘chto nároãn˘ch
cieºov nám pomôÏe efektívne vyuÏívanie prostriedkov EÚ a uzatváranie
partnerstiev s in˘mi kºúãov˘mi in‰titúciami a organizáciami tretieho sektora v regióne.
Andrea Macková
ÚPSVR Žilina
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Sme spoľahliví a inovatívni
O zamestnávaní ľudí vo firme MOBIS SLOVAKIA, s. r. o., Žilina
sme sa porozprávali s HR manažérom Jánom Dencim, ktorý
zastrešuje nábor zamestnancov do firmy a pôsobí v nej takmer od
samotného začiatku.
 Čo nám prezradíte o spoločnosti –
kedy a ako vznikla, aké je jej zameranie a postavenie voči KIA Motors
Slovakia?
SpoloãnosÈ MOBIS SLOVAKIA, s. r. o.,
bola zaloÏená v roku 2004. Materská
spoloãnosÈ HYUNDAI MOBIS JuÏná
Kórea pí‰e svoju históriu od roku 1977
a zaznamenala celosvetovo obrovsk˘
rast v autopriemysle. Stala sa lídrom vo
v˘robe autodielov a automodulov.
V súãasnosti sa venuje trom oblastiam –
v˘robe autodielov, servisnému predaju
a v˘vozu automodulov.
V˘robn˘ program spoloãnosti MOBIS SLOVAKIA a KIA Motors je úzko
spät˘. V˘roba rozhodujúcich funkãn˘ch
modulov tvorí neoddeliteºnú súãasÈ
automobilu vyrábaného v KIA Motors
a v objeme to znamená aÏ 50 % vozidla.

 Kde prebieha samotná výroba
a aký je výrobný program spoločnosti?
V nov˘ch halách vybudovan˘ch
v areáli Tepliãka nad Váhom a Gbeºany
na ploche 55 ha – teda v susedstve KIA
Motors – zaãala v t˘chto dÀoch hromadná v˘roba v plne obsadenej 1. zmene.
V˘roba bola zaãatá po ukonãení montáÏe zariadení, úspe‰n˘ch skú‰kach technológie a po dlhodob˘ch tréningoch
zamestnancov jednak v zahraniãí, jednak priamo na nov˘ch linkách. Súãasne
sa ukonãuje v˘stavba novej haly, tzv.
Redistribuãného centra, ktoré bude
zabezpeãovaÈ distribúciu náhradn˘ch
dielov pre teritórium Európy pre automobily znaãky KIA a HYUNDAI.
V˘robn˘ program je rozdelen˘ podºa
jednotliv˘ch modulov:
1. montáÏ – predná náprava (do ktorej sa u nás montuje motor vyroben˘
v KIA), zadná náprava, predn˘ panel
a veºmi zloÏit˘ finálny prístrojov˘ panel
(cockpit),
2. v˘roba – plastové v˘robky, ako
palubná doska a nárazníky, vrátane ich
lakovania.

 Koľko ľudí momentálne zamestnávate?
V tomto ãase MOBIS SLOVAKIA
zamestnáva viac ako 700 zamestnancov,
v marci 2007 plánujeme zaãaÈ prácu
v dvoch zmenách a cieºovo by malo byÈ
zamestnan˘ch 1 400 osôb, ão je prispôsobené roãnej kapacite 300 000 v˘robn˘ch jednotiek.

Je pochopiteºné, Ïe v predchádzajúcom období, ale aj naìalej realizujeme
intenzívne získavanie zamestnancov. Jednou z priorít je spolupráca s úradmi práce
a ponuka moÏnosti zamestnania uchádzaãom z radov nezamestnan˘ch.
 Ako prebiehal a prebieha nábor
zamestnancov do vašej firmy?
Konkrétne sme absolvovali postupnosÈ krokov:
1. Najprv to boli kontakty priamo
v Îiline a blízkom okolí. Stretli sme sa
s ústretovosÈou a mali sme moÏnosÈ
v prvom kroku vykonaÈ interview
s uchádzaãmi, ktor˘ch evidovali úrady
práce. V tejto databáze boli nielen nezamestnaní, ale aj záujemcovia, ktorí chceli
meniÈ zamestnanie, ‰tudenti pred ukonãením ‰túdia a pod.
2. Neskôr sme spoloãne zorganizovali
opakované prezentácie spoloãnosti
MOBIS SLOVAKIA v ‰irokom okolí
âadce, Kysuckého Nového mesta, PovaÏskej Bystrice, Bytãe, v Rajci, Martine,
RuÏomberku, Terchovej i Dolnom Kubíne. V˘sledkom prezentácie, ktorej sa
zúãastnilo 400 osôb, bolo umiestnenie
vybran˘ch uchádzaãov, ktorí spæÀali na‰e
poÏiadavky. Veºkou v˘hodou pre t˘chto
nezamestnan˘ch popri získaní zamestnania bola bezplatná doprava do a zo
zamestnania zo v‰etk˘ch t˘chto smerov,
dokonca aj zo vzdialenej Turzovky (neìaleko poºsk˘ch hraníc).
3. Paralelne s t˘m sme zorganizovali
uÏ druh˘ roãník pracovného stretnutie
s riaditeºmi ÚPSVR a riaditeºmi odborov
sluÏieb zamestnanosti blízkeho regiónu
a vedením spoloãnosti. Hlavn˘ bod programu – „moÏnosti získavania zamestnancov“. Stretnutie bolo spojené s prehliadkou nov˘ch v˘robn˘ch hál.
4. V tomto ãase sme nadviazali kontakt
s 8 úradmi práce na v˘chodnom Slovensku (Poprad, Levoãa, Spi‰ská Nová Ves,
Pre‰ov, Vranov nad Topºou, Michalovce,
Humenné a Trebi‰ov) a v t˘chto dÀoch
zrealizujeme prezentaãné dni práve tam.

5. V súãasnom období pokraãujeme
v intenzívnom nábore a postupne
napæÀame poãty zamestnancov pre
dvojzmennú prevádzku. Uplatnenie
nájdu u nás uchádzaãi pre robotnícke
profesie do v‰etk˘ch v˘robn˘ch prevádzok (najviac pre montáÏ, vstrekovÀu
plastov, lakovÀu, sklady, údrÏbu). Pri
v˘bere posudzujeme dosiahnutú kvalifikáciu, vzdelanie na úrovni SOU
a vy‰‰ie a predchádzajúcu prax, priãom
pôsobenie vo v˘robnej spoloãnosti je
v˘hodou. Neobmedzujeme vek, neobmedzujeme pohlavie, angliãtina nie je
podmienkou. Popri tom ponúkame
prácu ãerstv˘m absolventom vysok˘ch
a stredn˘ch ‰kôl so znalosÈou angliãtiny,
ako aj ìal‰ím odborníkom na pozície
‰pecialistov i manaÏérov hlavne pre riadenie v˘roby. (viì www.profesia.sk)
6. Zamestnanci pracujú v nov˘ch
halách, v novom prostredí pri ‰piãkovej
technológii, s adekvátnym odmeÀovacím systémom a sociálnym programom.
Neustály kontakt s úradmi práce
a vzájomná informovanosÈ zaruãuje
úspe‰nosÈ v prijímaní zamestnancov.
Chceme v tom naìalej pokraãovaÈ a pri
tejto príleÏitosti sa chcem poìakovaÈ
partnerskému Úradu práce v Îiline ako
i úradom práce v blízkom i ìalekom
okolí za pochopenie, podporu a priestor
na spoluprácu.

 Čo by ste poradili tým, ktorých
čaká výberové konanie alebo
pohovor vo vašej firme? Akú taktiku majú zvoliť, ak chcú uspieť?
Aby boli pokojní a aby mali v poriadku písomnosti, hlavne Ïivotopis.
Rozhovory vedieme v príjemnej atmosfére, bez predchádzajúcich testov,
a snaÏíme sa hlavne podºa dosiahnutej
kvalifikácie a predchádzajúcich zamestnaní nájsÈ priestor na umiestnenie.

 Aké posolstvo či víziu ponúkate
svojim zamestnancom?
„GLOBAL TOP 10“ – staÈ sa v roku
2010 jedn˘m z 10-tich najväã‰ích a najúspe‰nej‰ích celosvetov˘ch v˘robcov
v rámci autopriemyslu. Sme spoºahliví
a inovatívni.

Kontakt pre uchádzačov o prácu:
 MOBIS SLOVAKIA, s. r. o.,
Mariánske námestie 28, 29
010 01 Žilina
e-mail: recruitment@mobis.sk
www.mobis.co.kr
041 5076 936
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Pomoc v hmotnej núdzi v roku 2006
Obdobie príprav na vianočné sviatky často sprevádza zhon, nervozita, a to preto, lebo chceme, aby všetko bolo naj... No ak sa nad
tým zamyslíme, nemusí to byť celkom tak. Nemusíme si dávať
veľké a honosné dary – sú to len veci. Podstatné je to, čo máme
v srdci, že myslíme na toho druhého, snažíme sa byť milší a rozdávať vôkol seba dobrú náladu. Práca na oddelení pomoci v hmotnej núdzi sa celý rok nesie v znamení neustálych zmien a zhonu.
Zamestnanci sú často vystavení stresu, ale i napriek tomu sa vždy
snažia vybaviť každého klienta v pokoji a poskytnúť mu komplexné poradenstvo pri riešení jeho problému.
ajväã‰ou zmenou v roku 2006 bol
Zákon ã. 310/2006 Z. z., úãinn˘
od 1. 8. 2006, ktor˘m bol novelizovan˘ i zákon ã. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi. Zmenil podmienky nároku na príspevok na b˘vanie. Tieto zmeny sa dot˘kajú poberateºov starobného dôchodku a tieÏ
poberateºov inej dôchodkovej dávky
alebo sociálneho dôchodku, ktorí
dov⁄‰ili 62 rokov veku.
V mesiaci august 2006 bol zo sociálnej poisÈovne doruãen˘ na úrad zoznam 9 000 poberateºov dôchodku, ktorí
sa podºa v˘‰ky dôchodku mohli ocitnúÈ
v hmotnej núdzi. Úlohou zamestnancov oddelenia pomoci v hmotnej núdzi
bolo v ão najkrat‰om ãase nav‰tíviÈ
obãanov v domácnostiach a zistiÈ, ãi
spæÀajú v‰etky podmienky nároku
a tieÏ im pomôcÈ pri vybavení a skompletizovaní Ïiadosti.
Naozaj to nebolo ºahké, stretávali sa
ãasto s nedôverou a na‰i star‰í spoluobãania veru ãasto chodili overovaÈ aÏ na
úrad, ãi sa nejedná o podvod. Pri oznámení o nároku na dávku a príspevky
sme sa stretli s rôznymi reakciami. Od
sklamania t˘ch, ão nárok na pomoc
v hmotnej núdzi nemali, a radosÈ v‰etk˘ch, ktor˘m vy‰la i tá najmen‰ia ãiastka. Osemdesiatroãná starenka, ktorej
bola priznaná dávka a príspevky, túto
vrátila späÈ, nakoºko je presvedãená, Ïe
mnoho ºudí Ïije oveºa hor‰ie ako ona
a pomoc si zaslúÏia viac.
Hlavne následkom tejto legislatívnej
zmeny poãet poberateºov dávky a príspevkov v porovnaní s predchádzajúcim
rokom zaznamenal nárast.
 Príspevok na zdravotnú starostlivosÈ – ·tát príspevkom na zdravotnú
starostlivosÈ
prispieva
obãanovi
v hmotnej núdzi a fyzick˘m osobám,
ktoré sa s obãanom spoloãne posudzujú, na v˘davky spojené s úhradou
na zdravotné sluÏby.
 Príspevok na b˘vanie – ·tát ním
prispieva na úhradu nákladov spojen˘ch s b˘vaním, obãanovi v hmotnej
núdzi a osobám, ktoré sa s ním spoloãne posudzujú.
 Aktivaãn˘ príspevok – Motivuje
obãana v hmotnej núdzi, aby sa aktívne spolupodieºal na rie‰ení sociálnej

N
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núdzi v‰ak nie je v evidencii uchádzaãov o zamestnanie, sú vedení ako dobrovoºne nezamestnaní a nespæÀajú
podmienky nároku na príspevok.
 Ochrann˘ príspevok – ZohºadÀuje
také Ïivotné situácie, poãas ktor˘ch si
obãan v hmotnej núdzi nemôÏe zabezpeãiÈ príjem vlastnou prácou. Najãastej‰ie je poberateºom pomoci v hmotnej
núdzi priznávan˘ z dôvodu nepriaz-

POČET POBERATEĽOV DHN KUMULATÍVNE
5000

Bytča

 k 31.10.2005
 k 31.10.2006

4000
3000

1 016
1 388

Kys. N. Mesto

 k 31.10.2005
 k 31.10.2006

2000

1 347
1 537

Žilina

1000
0

Bytča

Kys. N. Mesto

 k 31.10.2005
 k 31.10.2006

Žilina

4 431
4 997

ŠTRUKTÚRA PRÍSPEVKOV K DHN KUMULATÍVNE K 10/2005
A 10/2006 PODĽA PRACOVÍSK:
8000

 Bytča

7000
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6000
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1000
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10/05
10/06
zdravot. starostlivosť

Pracovisko
Bytča
Kys. N. Mesto
Žilina

10/05
10/06
aktivačný príspevok

zdravot. starostlivosť
10.05 10.06
1918 2332
2458 2582
6859 7226

10/05
10/06
príspevok na bývanie

aktivačný
10.05 10.06
415 347
657 652
1691 1633

10/05
10/06
ochranný príspevok

bývanie
10.05 10.06
499
1066
533
1019
1556 3212

ochranný
10.05 10.06
198
754
244
722
754
1997

PODIEL KUMULATÍVNEHO POČTU POBERATEĽOV DHN A PKD
K POČTU OBYVATEĽOV A STAV ČERPANIA FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV K 12/2004 A K 12/2005:
Pracovisko

Bytča
Kys. N. Mesto
Žilina
región

Počet
obyvateľov
v r. 2005
30 925
33 950
157 407
222 282

Kumulatívny
počet
poberateľov DHN
1 072
1 410
4 463
6 945

situácie seba a osôb s ním spoloãne
posudzovan˘ch, ão znamená, aby si
aktívne hºadal uplatnenie na trhu
práce, zvy‰oval si kvalifikáciu a zruãnosti, vykonával práce v prospech
obce alebo dobrovoºnícke práce. Najväã‰í poãet príspevkov je priznávan˘
z dôvodu zúãastÀovania sa na vykonávaní men‰ích obecn˘ch sluÏieb.
Mnoho poberateºov pomoci v hmotnej
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Podiel
v%
3,5
4,2
2,8
3,1

Stav čerpaných finan.
prostriedkov na DHN
k 31.12.2004
k 31.12.2005
1 989 262
2 045 000
2 752 690
2 829 000
8 437 153
8 652 000
13 179 105
13 526 000

nivého zdravotného stavu, uznaného
príslu‰n˘m o‰etrujúcim lekárom, trvajúci nepretrÏite viac ako 30 dní.
Dlhoroãnou praxou oddelenia je
snaha vybaviÈ v‰etky kompletné Ïiadosti, aby na Vianoce mali v‰etci obãania v hmotnej núdzi poskytnutú dávku
a príspevky.
Ing. ALENA SKLADÁNYIOVÁ,
vedúca odd. hmotnej núdze UPSVR Žilina
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, určený na účely organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti podľa § 5 ods. (8) Zákona NR SR č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti
sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ČO JE NÁHRADNÁ RODINNÁ
STAROSTLIVOSŤ
Ak rodiãia nezabezpeãujú, alebo
nemôÏu zabezpeãiÈ osobnú starostlivosÈ o dieÈa a nie je moÏné dieÈa zveriÈ
do osobnej starostlivosti inej fyzickej
osoby neÏ rodiãa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
sprostredkuje dieÈaÈu osvojenie alebo
pestúnsku starostlivosÈ. Zákon NR SR
ã. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov z terminologického hºadiska

nej starostlivosti, podºa potreby a s ich
súhlasom pomoc a sociálne poradenstvo
na uºahãenie plnenia úãelu náhradnej
rodinnej starostlivosti.
Konkrétne dieÈa zapisujeme do prehºadu detí, ktor˘m treba sprostredkovaÈ
náhradnú rodinnú starostlivosÈ, na
základe spisovej dokumentácie dieÈaÈa,
ktorú zaãne pripravovaÈ príslu‰n˘ úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so zariadením, v ktorom je dieÈa
umiestnené. PredloÏenie spisovej dokumentácie dieÈaÈa musí byÈ v súlade
s plánom sociálnej práce s rodinou die-

Radi by sme v‰ak na‰ich kolegov
z ostatn˘ch úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny, ako i ostatn˘ch ãitateºov
oboznámili s konkrétnymi údajmi,
ktor˘mi disponujeme na úseku organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti.

ŽIADATELIA O NÁHRADNÚ
RODINNÚ STAROSTLIVOSŤ
V období od 2. 1. 2006 do 30. 11. 2006
bolo doruãené rozhodnutie o zapísaní
do zoznamu Ïiadateºov o osvojenie alebo
pestúnsku starostlivosÈ celkovo 107 Ïiadateºom. Z toho sa jedná o 58 osôb
(54,21 %), ktoré majú záujem o osvojenie dieÈaÈa, priãom ich vekov˘ priemer je
33,16 rokov. Îiadateºov o pestúnsku starostlivosÈ je 44 (41,12 %), s vekov˘m priemerom 42,30 roka. PäÈ osôb (4,67 %)
v priemernom veku 39,2 rokov je naklo-

Sprostredkovanie náhradnej
rodinnej starostlivosti
zah⁄Àa pod pojem náhradná rodinná
starostlivosÈ osvojenie a pestúnsku
starostlivosÈ.
Organizovanie náhradnej rodinnej starostlivosti na úãely vy‰‰ie
menovaného zákona je:
1. vedenie prehºadu detí, ktor˘m treba
sprostredkovaÈ náhradnú rodinnú starostlivosÈ,
2. evidencia Ïiadostí fyzick˘ch osôb,
ktoré majú záujem staÈ sa pestúnom
alebo osvojiteºom, o zapísanie do zoznamu Ïiadateºov o náhradnú rodinnú
starostlivosÈ (ìalej len „zoznam Ïiadateºov“),
3. príprava, posúdenie a odporúãanie
fyzickej osoby na zapísanie do zoznamu Ïiadateºov,
4. rozhodovanie o zapísaní fyzickej
osoby, ktorá má záujem staÈ sa pestúnom alebo osvojiteºom, do zoznamu
Ïiadateºov,
5. vedenie zoznamu Ïiadateºov,
6. sprostredkovanie nadviazania osobného vzÈahu medzi dieÈaÈom, ktorému
treba sprostredkovaÈ náhradnú rodinnú starostlivosÈ, a Ïiadateºom o pestúnsku starostlivosÈ alebo o osvojenie.

ODDELENIE SOCIÁLNOPRÁVNEJ
OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ
KURATELY
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately alebo zariadenie,
kde bolo dieÈa umiestnené, alebo akreditovan˘ subjekt poskytuje dieÈaÈu,
ktorému bola sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosÈ podºa zákona
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, a fyzickej osobe, ktorej
bolo dieÈa zverené do náhradnej rodin-

ÈaÈa, ktor˘ vypracúva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so zariadením na v˘kon rozhodnutia súdu,
s obcou a akreditovan˘m subjektom,
v prípade, Ïe tento vykonáva opatrenia
zamerané na úpravu rodinn˘ch pomerov dieÈaÈa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí. Pokiaº zodpovední pracovníci oddelenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately napriek realizovan˘m dostupn˘m metódam
a formám práce s biologickou rodinou,
s blízkym i ‰ir‰ím príbuzenstvom dieÈaÈa, zameran˘mi na úpravu rodinn˘ch
pomerov, dôjdu k záveru, Ïe sanácia
rodinného prostredia dieÈaÈa je neúspe‰ná a neperspektívna, je nevyhnutné, aby
spisovú dokumentáciu dieÈaÈa na úãely
sprostredkovania náhradnej rodinnej
starostlivosti predloÏili neodkladne
urãenému úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny. Zvy‰ujúcim sa vekom dieÈaÈa
totiÏ jeho moÏnosti umiestniÈ ho do
náhradnej rodiny formou osvojenia, ãi
pestúnskej starostlivosti, v˘razne klesajú. Kritérium veku nie je v‰ak jediné,
ktoré znev˘hodÀuje dieÈa v procese
sprostredkovania jeho náhradnej rodinnej starostlivosti. I keì v podstate kaÏdé
dieÈa, ktoré je v ústavnej starostlivosti,
moÏno povaÏovaÈ za dieÈa, ktorému je
nutné zabezpeãiÈ náhradné rodinné
prostredie, sú skupiny detí (a poãetné),
ktoré z hºadiska ‰ancí ich umiestnenia
do vhodnej rodiny sú hendikepované
príslu‰nosÈou k etnickej skupine, telesn˘m, psychick˘m, ãi kombinovan˘m
postihnutím, v˘raznej‰ími poruchami
správania, poruchami uãenia, sociálnou
zaostalosÈou, menej atraktívnym zovÀaj‰kom a pod.

nen˘ch pre obe formy náhradnej rodinnej starostlivosti.
·truktúru Ïiadateºov o náhradnú
rodinnú starostlivosÈ v Îilinskom
kraji, zapísan˘ch do zoznamu Ïiadateºov v období od 2. 1. 2006 do 30. 11.
2006 v ãlenení podºa príslu‰n˘ch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
na manÏelské dvojice a jednotlivcov
a podºa preferovanej formy náhradnej
rodinnej starostlivosti zobrazuje
tabuºka (na str. 11).

DETI, KTORÝM JE POTREBNÉ
SPROSTREDKOVAŤ NÁHRADNÚ
RODINNÚ STAROSTLIVOSŤ
V období od 2. 1. 2006 do 30. 11. 2006
sme zapísali do prehºadu detí, ktor˘m
treba sprostredkovaÈ náhradnú rodinnú starostlivosÈ, 53 detí, vrátane 34
jednotlivcov, 5 súrodeneck˘ch dvojíc
a 3 súrodenecké trojice. Vekov˘ priemer detí ku dÀu ich zapísania do prehºadu detí predstavuje 3,99 rokov.
Z uvedeného poãtu detí (53) sme
pre 31 detí (58,50 %) sprostredkovali
nadviazanie osobného vzÈahu so Ïiadateºmi o osvojenie alebo pestúnsku
starostlivosÈ. Tieto kontakty môÏeme
vyhodnotiÈ ako úspe‰né, nakoºko tieto
deti sa uÏ momentálne nachádzajú
v náhradn˘ch rodinách. JedenásÈ detí
(20,75 %) nav‰tevujú potenciálni
náhradní rodiãia v zariadeniach na v˘kon rozhodnutia súdu, predov‰etk˘m
v detsk˘ch domovoch, vzájomne sa
spoznávajú, Ïiadatelia sú oboznamovaní s aktuálnym psychosociálnym
v˘vinom dieÈaÈa, jeho zdravotn˘m
dokončenie na str. 11 
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Aktivita bola zameraná na posudzovanie
osobnostn˘ch
predpokladov,
schopností a získan˘ch odborn˘ch
zruãností pre UoZ, ktorí sú obãanmi so
ZP, individuálne a skupinové poradenstvo pre klientov bolo zabezpeãené
dodávateºsky – Agentúrou podporovaného zamestnávania M-Promex, Kysucké Nové Mesto.
Ako boli so sluÏbami agentúry spokojní
na‰i klienti so ZP?
1. Ako ste boli spokojná so sluÏbami
agentúry podporovaného zamestnávania v rámci projektu NPV IIA?
Bola som veºmi spokojná. Aj po
obsahovej stránke a taktieÏ zanechal
dobr˘ dojem lektor, ktor˘ kurz viedol.
2. Aké prínosy do osobného a pracovného Ïivota vám priniesla táto aktivita?

Národný projekt VII A
ÚPSVR Žilina realizuje od augusta 2005 Národný projekt VII A
s názvom „Modernizácia služieb zamestnanosti podporou rozvoja
nástrojov a foriem informačných a poradenských služieb“. Jeho
realizácia je cielene orientovaná na modernizovanie foriem, obsahu a zvyšovanie rozsahu informačných a poradenských služieb
pre všetky skupiny klientov, s osobitým zreteľom na znevýhodnených, so zdravotným postihnutím a študentov stredných škôl.
I. INFORMAČNO-PORADENSKÉ
STREDISKÁ
V rámci aktivít projektu bolo zmodernizované informaãno-poradenské stredisko na pracovisku v Îiline a vybudované nové strediská v Bytãi, Kysuckom
Novom Meste, Rajci a Varíne. V nich
ponúkame:
 bezplatné samoobsluÏné vyhºadávanie voºn˘ch pracovn˘ch miest na internete,
 moÏnosÈ písania Ïivotopisu,
 Ïiadosti do zamestnania, motivaãného listu,
 poskytovanie informácií formou
individuálnych konzultácií, formou
informaãn˘ch materiálov a letákov.
Formou písomného dotazníka sme
oslovili niektor˘ch náhodne vybran˘ch
klientov
informaãno-poradenského
strediska:
1. Ako ste spokojn˘ so sluÏbami, ktoré
ponúka informaãno-poradenské stredisko?
Túto sluÏbu povaÏujem za primeranú súãasnému stavu získavania informácií
prostredníctvom
internetu
a informaãn˘ch technológií. V˘hodou
je bezplatnosÈ pouÏívania webov˘ch
stránok, na ktor˘ch nájdem informácie
o pracovn˘ch miestach.
10

2. Ktoré stránky na internete nav‰tevujete v rámci vyhºadávania voºn˘ch
pracovn˘ch miest a rie‰enia vá‰ho
pracovného uplatnenia?
Najãastej‰ie je to stránka „PROFESIA”,
ktorú nav‰tevujem od jej vzniku a raz som
bol aj úspe‰n˘ v získaní práce prostredníctvom tejto stránky. PovaÏujem ju za základ,
ak chce ãlovek maÈ prehºad o ponuke
práce v jednotliv˘ch regiónoch Slovenska.
3. Poznáte stránku ÚPSVR Îilina?
Áno, raz som ju nav‰tívil. Tieto stránky sú nové, uvidím, v budúcnosti ich
urãite nav‰tívim. Poradím aj sestre, ktorá
‰tuduje verejnú správu a ãaká ju bakalárska skú‰ka – na tejto stránke môÏe nájsÈ
uÏitoãné informácie pre svoje ‰túdium.
4. Ktoré sluÏby by ste doplnili, príp. ão
by ste zmenili v informaãno-poradenskom stredisku?
Bolo by ideálne, keby mi pri hºadaní miesta cez internet mohol pomôcÈ aj
skúsen˘ konzultant – poradca, ktor˘ mi
pomôÏe orientovaÈ sa na internete, prípadne napísaÈ ÏiadosÈ, ãi Ïivotopis, ãi
poradí ìal‰í postup.

II. INFORMAČNÉ A PORADENSKÉ
SLUŽBY PRE OBČANOV SO
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
V rámci aktivít projektu sme upriamili
svoju pozornosÈ aj na klientov so ZP.
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Prinieslo mi to veºa. Najmä som zistila, Ïe aj obãania zo zdravotn˘m
postihnutím sa môÏu uchádzaÈ
o zamestnanie s podporou úradu.
3. Naopak, ão vám na aktivite ch˘balo, resp. ão vám nevyhovovalo?
Nech˘balo mi niã. Akurát na zaãiatku
mi vadilo, Ïe sa o mojom súkromí
a zdravotn˘ch problémoch mám rozprávaÈ s pre mÀa cudzím ãlovekom,
teda s lektorom.
4. Mali by ste záujem pokraãovaÈ
v poradenstve s podobnou agentúrou?
Áno, pokiaº mi to nejako pomôÏe
zamestnaÈ sa.
5. Kontaktujete sa s lektormi agentúry
aj po ukonãení aktivity?
Zatiaº nie.
Ako sa na prácu s obãanmi so ZP pozerajú lektori agentúry podporovaného
zamestnávania?
1. Ako hodnotíte prácu s obãanmi so
ZP?
Je to síce ÈaÏko umiestniteºná skupina, no z pohºadu poradcov hodnotím
obãanov so zdravotn˘m postihnutím ako
ústretov˘ch, ochotn˘ch k spolupráci.
Dôkazom toho je aj fakt, Ïe práve v Ïilinskom projekte sa prejavil veºmi mal˘
poãet práceneschopností (únik z povinnosti) poãas trvania t˘chto aktivít.
2. Najãastej‰ie problémy pri práci
s obãanmi so zdravotn˘m postihnutím.
MoÏno zníÏená miera dôvery v rie‰enie (umiestnenie na trhu práce), hoci
táto skutoãnosÈ sa neprejavila v˘razne
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priamo v Îiline, bola prítomná v skupinách mimo Îiliny. K problémom radím
aj to, Ïe ãasÈ klientov subjektívne preceÀuje svoj zdravotn˘ hendikep, posudzujúc ho ako zdroj „neprekonateºnej
prekáÏky“.
3. Ako vidíte pracovné uplatnenie
uchádzaãov o zamestnanie so zdravotn˘m postihnutím po absolvovaní aktivity NP VIIA?
Na základe v˘povedí klientov je
predpoklad umiestnenia dobr˘, asi na
úrovni 15 klientov v priebehu 3 mesiacov, moÏnosÈ lep‰ieho uplatnenia je
v Îiline-Mesto.
4. Kontaktujú sa s vami klienti aj po
absolvovaní aktivity?
Klientom bolo poskytnuté telefónne
ãíslo na poradcu – manaÏéra projektu,
príleÏitostne sa klienti kontaktujú,
zväã‰a poÏadujú informácie súvisiace
s moÏnosÈami zamestnania.
5. âo by ste odporuãili ÚPSVR pri práci
s klientmi so zdravotn˘m postihnutím?
Klienti by potrebovali ãastej‰ie aktualizované informácie o chránen˘ch pracoviskách, odporúãam ponúkaÈ im rozvoj
poãítaãov˘ch
zruãnosti.

A samozrejme, potrebujú pokiaº moÏno
individuálny prístup zamestnanca
úradu – poradcu.

III. WEBOVÁ STRÁNKA
– MODERNÁ CESTA
K POSKYTOVANIU
KOMPLEXNÉHO SÚBORU
INFORMAČNÝCH
A PORADENSKÝCH SLUŽIEB
Ambíciou tejto ãasti bolo rie‰iÈ danú
problematiku a sluÏby poskytované úradom prezentovaÈ kultivovan˘m spôsobom na dynamickej webovej stránke.
Oãakávame, Ïe spustenie webovej
stránky
úradu
www.upsvarza.sk
pomôÏe:
 zabezpeãiÈ splnenie povinností vypl˘vajúcich zo zákona ã. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskor‰ích predpisov,
 zjednodu‰iÈ dostupnosÈ v‰etk˘ch
relevantn˘ch informácií o úrade pre
‰irokú verejnosÈ,
 na vy‰‰ej profesionálnej úrovni
komunikovaÈ s klientmi úradu s vyuÏitím modern˘ch informaãno-komunikaãn˘ch technológií,

 poskytovaÈ aktuálne informácie
o aktivitách úradu, realizovan˘ch a pripravovan˘ch v˘berov˘ch konaniach,
verejn˘ch obstarávaniach, vzdelávania
prípravy pre trh práce.
V budúcnosti predpokladáme tvorbu webov˘ch stránok na v‰etk˘ch
ÚPSVR z dôvodu nevyhnutnosti ich
existencie. Napriek tomu, Ïe sluÏby
poskytované úradmi vychádzajú z rovnakého legislatívneho prostredia,
kaÏd˘ región je jedineãn˘ a ponúka
individuálne moÏnosti a príleÏitosti.
Dopady implementácie projektu smerujú k zníÏeniu miery dlhodobo nezamestnan˘ch UoZ, k modernizácii obsahu, foriem a zv˘‰enému rozsahu
poskytovan˘ch sluÏieb v informaãnoporadensk˘ch strediskách a k zlep‰eniu systému informovanosti klienta
v rámci sluÏieb zamestnanosti. O aktivity projektu NP VII A je so strany klientov veºk˘ záujem a moÏno aj z tohto
dôvodu bola realizácia projektu predæÏená do roku 2008.
Mgr. DANIELA ŠEVČÍKOVÁ,
manažérka pre publicitu NP VII A

Sprostredkovanie náhradnej rodinnej...


dokončenie zo str. 9

stavom, potrebami a rozvíjajú svoj
krehk˘ vzÈah a formujúcu sa citovú
väzbu aÏ do rozhodnutia zabezpeãovaÈ dieÈaÈu v˘chovu a starostlivosÈ vo
svojom domácom prostredí. V prípade
11 detí (20,75 %) sme boli zatiaº
v snahe o ich umiestnenie vo vhodnej
rodine neúspe‰ní.

DOBRÝCH ĽUDÍ JE,
NAŠŤASTIE, DOSŤ
Musíme upresniÈ, Ïe kategória detí
nachádzajúcich sa uÏ v rodine, zah⁄Àa
deti zverené do starostlivosti Ïiadateºov o náhradnú rodinnú starostlivosÈ
na základe predbeÏného opatrenia
súdu, zverené do predosvojiteºskej

starostlivosti, ako i maloleté deti, u ktor˘ch uÏ bolo konanie o osvojení alebo
o zverení do pestúnskej starostlivosti
ukonãené právoplatn˘m rozhodnutím
súdu.
V prípade, Ïe prebiehajúce nádejné
interakcie u 11 detí s potenciálnymi
osvojiteºmi a pestúnmi vyústia aÏ do
zverenia t˘chto detí do starostlivosti
náhradn˘ch rodiãov, môÏeme kon‰tatovaÈ aÏ 79,25-percentnú úspe‰nosÈ pri
sprostredkovaní náhradnej rodinnej
starostlivosti deÈom, zapísan˘m do prehºadu detí v uÏ spomínanom období od
2. 1. 2006 do 30. 11. 2006. Aby tento
údaj nebol skreslen˘, je nutné doplniÈ,
Ïe v prehºade detí vedieme i deti
z predchádzajúceho obdobia. Pre niektoré z nich sa nám podarilo uÏ zabezpe-

ãiÈ vhodnú rodinu, iné zostávajú
naìalej v prehºade.
I to najväã‰ie úsilie pomôcÈ dieÈaÈu,
s cieºom sprostredkovaÈ mu stabilné
rodinné zázemie a Ïivotnú istotu, by
bolo márne, pokiaº by sa stretlo s neochotou a nezáujmom ºudí o takú závaÏnú sféru ná‰ho Ïivota, akou nepochybne je rie‰enie situácie osamel˘ch detí.
Na‰Èastie stále priebeÏne evidujeme
nov˘ch Ïiadateºov, ktorí sú zrel˘mi
osobnosÈami, schopn˘mi vysporiadaÈ
sa so záÈaÏou náhradného rodiãovstva.
Sú pripravení rozdávaÈ lásku, pochopenie a pritúliÈ pod svoje ochranné
krídla opustené ºudské mláìatá.
MILAN JAKUBIS,
vedúci oddelenia SPO a SK v Žiline

PREHĽAD ŽIADATEĽOV O NÁHRADNÚ RODINNÚ STAROSTLIVOSŤ V ŽILINSKOM KRAJI
Príslušný ÚPSVaR
Žiadatelia o OSV
Žiadatelia o PS
Žiadatelia o OSV alebo PS
manž.páry jednotlivci
spolu
manž.páry jednotlivci
spolu
manž.páry jednotlivci
spolu
Žilina
pracovisko KNM
pracovisko Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Tvrdošín
Spolu

29

Vysvetlivky

PS - pestúnska starostlivosť

OSV - osvojenie

11
1

4
1
4
1
7

22
2

8
2
8
2
14

58

3
4
3
1
1

3
3
1
3

3
3
7
11
6

2

4
2
1
2
5
44

1
1
2
15

1
14

1

1

1
2

3

2
1
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Ocenenie Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky

„Z detského domova do rodiny“
vybraným detským domovom v roku 2006
Slávnostné odovzdávanie ocenení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky „Z detského
domova do rodiny“ vybraným
detským domovom v roku
2006 sa uskutočnilo počas
realizácie konferencie v UZ
NR SR Častá – Papiernička,
ktorej hlavnou témou bolo
vytváranie a posilňovanie
„mostov v sociálnoprávnej
ochrane“.
KONFERENCIA PODPORILA
spoluprácu v‰etk˘ch zainteresovan˘ch
subjektov v záujme realizovania spoloãnej snahy – minimalizovania dæÏky
pobytu dieÈaÈa v detskom domove –
ktorú je moÏné dosiahnuÈ jedine kombináciou dôslednej realizácie platn˘ch
právnych noriem, koncepcií, akãn˘ch
plánov a kon‰truktívneho prístupu k rie‰eniu problémov. Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky podporuje práve takéto aktivity vyvíjané zo strany detsk˘ch domovov
aj formou ich verejného ocenenia.

CIEĽOM OCENENIA
Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky „Z detského domova do rodiny“ je uznaÈ
prácu detsk˘ch domovov, ktoré mali
rozdielne „‰tartovacie ãiary“, a napriek
tomu sa im podarilo dosiahnuÈ poÏadované v˘sledky v stanoven˘ch oblastiach hodnotenia, ktor˘mi boli práca
s pôvodnou rodinou, fungovanie profesionálnych rodín a samostatn˘ch skupín v oblasti hospodárenia s priãlenen˘mi finanãn˘mi prostriedkami,
individuálna práca s dieÈaÈom,
vízie/plány detského domova a vonkaj‰ie znaky detského domova.

V ROKU 2006
bola pozornosÈ zameriavaná predov‰etk˘m na systém práce detsk˘ch
domovov v oblasti spolupráce pri realizácii Plánu sociálnej práce s dieÈaÈom
a jeho rodinou – za úãelom návratu
dieÈaÈa do pôvodnej rodiny a osamostatnenia sa mladého dospelého po
odchode z detského domova.
12

Poãas slávnostného veãera, pri príleÏitosti 15. v˘roãia vzniku SPDDD –
Úsmev ako dar, odovzdala ministerka
práce, sociálnych vecí a rodiny Viera
Tomanová ocenenie vybran˘m piatim
detsk˘m domovom: DeD Necpaly
v Necpaloch; DeD sv. Jozefa v Turzovke; DeD Lienka vo Veºk˘ch Kapu‰anoch; DeD Nádej v Bernolákove a DeD
Martin v Martine.

OCENENÉ DETSKÉ DOMOVY VYVINULI,
najãastej‰ie v spolupráci s úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny (oddeleniami
sociálnoprávnej ochrany a referátmi
poradensko-psychologick˘ch sluÏieb),
orgánmi územnej samosprávy, akreditovan˘mi subjektmi, Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotníckymi zariadeniami, komunitn˘mi
centrami, resocializaãn˘mi strediskami,
útulkami, charitatívnymi zariadeniami
a obãianskymi zdruÏeniami – iniciatívnu snahu o udrÏiavanie a prehlbovanie
kontaktu dieÈaÈa s jeho rodiãmi, ktorú
potvrdili príkladmi dobrej praxe.
Z dokumentácie ocenen˘ch detsk˘ch
domovov boli vybrané nasledujúce tri
skrátené príklady dobrej praxe.
1. Návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia
Maloleté deti mali nariadenú ústavnú

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 12/2006

starostlivosÈ z dôvodu zanedbanej osobnej starostlivosti rodiãov. Otec zaãal deti
nav‰tevovaÈ po smrti ich matky
a postupne sa kontakty medzi otcom
a deÈmi zintenzívÀovali. Detsk˘ domov
vyvíjal snahu preveriÈ v‰etky moÏnosti
úpravy rodinn˘ch pomerov, vrátane
zapájania ãlenov ‰ir‰ieho kruhu rodiny
do tohto procesu.
Otec svoju nepriaznivú bytovú
a sociálnu situáciu zaãal aktívne rie‰iÈ.
Zástupcovia detského domova mu
poskytovali psychologické a sociálne
poradenstvo a on sa po ãase zamestnal.
Detsk˘ domov tieÏ kládol dôraz na
v˘znamnosÈ zoznámenia sa detí
s novou otcovou druÏkou, ktorú medzi
seba prijali a rozumejú si s Àou.
Detsk˘ domov v spolupráci s úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny navrhol
otcovi podanie Ïiadosti o zru‰enie ústavnej starostlivosti, s ktorou súhlasil.
Ústavná starostlivosÈ bola nad malolet˘mi deÈmi zru‰ená. PovinnosÈ katamnézy
sa v tomto prípade taktieÏ osvedãila, pretoÏe zdravotn˘ stav a poruchy správania
jedného z detí boli v˘razne zhor‰ené.
Detsk˘ domov otcovi vysvetlil nutnosÈ
sledovania zdravotného stavu dieÈaÈa,
dohodol spoloãnú kontrolu u odborného
lekára a k spolupráci vyzval aj miestneho
detského lekára. Otec k plneniu tejto
povinnosti
pristúpil
zodpovedne.
V súãasnosti je zdravotn˘ stav dieÈaÈa
pod pravideln˘m lekárskym dozorom.
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3. Rie‰enie problematiky osamostatnenia sa mlad˘ch dospel˘ch
V súlade s potrebou zabezpeãenia b˘vania pre mlad˘ch dospel˘ch vypracoval
detsk˘ domov projekt s názvom „Odrazové mostíky“. Je realizovan˘ v sociálnom
byte, ktor˘ má detsk˘ domov v dlhodobom prenájme od obce. Tri mladé dospelé dievãatá sa jeho prostredníctvom nauãili samostatne hospodáriÈ a viesÈ
domácnosÈ. Dokázali sa osamostatniÈ
a zaãleniÈ do spoloãnosti. Do projektu
bola taktieÏ zahrnutá príprava matky
s dieÈaÈom na samostatn˘ Ïivot v prenajatom priestore Domu sociálnych bytov
a v súãasnosti sa detsk˘ domov svojím
roz‰íren˘m projektom uchádza o zdroje
z nórskeho finanãného mechanizmu.

Mgr. Janka Îilinská,
riaditeºka Detského domova Necpaly

Mgr. Mária Fetyková,
riaditeºka Detského domova Lienka

Mgr. Viera Vahanãíková,
riaditeºka Detského domova sv. Jozefa

Ocenenie
prevzali...

2. Utvorenie podmienok a umoÏnenie
pobytu Ïeny po pôrode a jej dieÈaÈa
poãas dojãenia
Nepriaznivú bytovú situáciu tehotnej
Ïeny rie‰il detsk˘ domov utvorením
vhodn˘ch podmienok pre pobyt,
v rámci ktorého sa na vlastnú ÏiadosÈ
zodpovedne podieºa na starostlivosti aj
o svoje ìal‰ie tri deti umiestnené
v tomto detskom domove. Zainteresované subjekty sú naklonené k spolupráci
a podporujú iniciatívu detského domova – zaãaÈ rie‰iÈ bytovú otázku matky
s deÈmi.
Detsk˘ domov poÏiadal Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o poskytnutie jednorazovej finanãnej v˘pomoci matke za úãelom úhrady nedoplatku na nájomnom,
ktoré uvedenú finanãnú v˘pomoc
poskytlo. V súãasnosti existuje reálna
moÏnosÈ, Ïe sa matke ihneì po skonãení pobytu v detskom domove podarí
prideliÈ byt a v spolupráci s úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny podaÈ
návrh na zverenie detí do osobnej starostlivosti matky. Tak˘mto spôsobom by
sa vyrie‰ila krízová Ïivotná situácia
matky a jej ‰tyroch detí.

Uvedené ukáÏky v˘sledkov práce detsk˘ch domovov splnili podmienku prezentácie inovatívnych metód v kombinácii s osvedãen˘mi postupmi rie‰enia
vymedzeného problému, ktor˘ch cieºom bolo priniesÈ ìal‰ie kvalitatívne
prvky do súãasného systému opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V‰etk˘m prihlásen˘m detsk˘m domovom patrí úprimné poìakovanie za mimoriadne vynaloÏené úsilie
pri implementácii opatrení smerujúcich k naplneniu motta tohto ocenenia
– „Z detského domova do rodiny“.
PhDr. EVA CZUCZOROVÁ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
odbor sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately

Mgr. Ján Kuzár,
riaditeº Detského domova Nádej

Ing. Peter Belica,
riaditeº Detského domova Martin
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Britské dni v metropole východu
K medzinárodným burzám práce, ktoré patria medzi najdôležitejšie aktivity siete EURES na Slovensku, v novembri t. r. pribudla
aktivita úplne nová - Britské dni. 15. a 16. novembra boli v košickom Dome techniky dvere otvorené všetkým, ktorí si chceli nájsť
prácu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska,
mali záujem o osobné stretnutie so zamestnávateľom z tejto krajiny EÚ, alebo sa zaujímali o informácie o živote a práci v Spojenom
kráľovstve.
BOLO SI Z ČOHO
VYBERAŤ
Britsk˘ch dní sa zúãastnilo 15 zamestnávateºov a personálnych spoloãností,
ktorí robili v˘ber pracovníkov na rôzne
pracovné pozície. Prácu v oblasti opatrovateºstva a pre pomocn˘ch pracovníkov v opatrovateºsk˘ch domovoch, ãi
priamo v domácnosti opatrovanej
osoby, ponúkali aj spoloãnosti, ktoré si
uÏ v minulosti robili v˘ber uchádzaãov
v rámci medzinárodn˘ch búrz práce
organizovan˘ch sieÈou EURES na Slovensku. Od úspe‰n˘ch kandidátov sa
nevyÏadovala prax, ani opatrovateºské
kurzy, dôleÏit˘ bol pozitívny vzÈah
k takejto práci a vo väã‰ine prípadov
stredná úroveÀ znalosti anglického
14

jazyka. Pre t˘ch, ktorí uprednostÀovali
starostlivosÈ o deti, sa naskytla moÏnosÈ
uchádzaÈ sa o prácu au pair. Ponúkala
sa tu práca aj pre taxikárov, vodiãov
nákladn˘ch automobilov, elektrikárov,
sveteln˘ch a stavebn˘ch technikov,
stavbyvedúcich, stolárov, tesárov, zváraãov, domov˘ch kúrenárov, vodiãov
vidlicov˘ch zdvihákov, sústruÏníkov,
frézarov, skladníkov, mäsiarov, vykosÈovaãov. Personálna spoloãnosÈ Manpower ponúkala prácu pre operátorov
zákazníckeho centra, vyÏadovala sa
plynulá znalosÈou anglického, príp.
nemeckého, francúzskeho, talianskeho,
‰panielskeho jazyka. Aj napriek vysok˘m jazykov˘m poÏiadavkám si spoloãnosÈ na‰la viacero vhodn˘ch uchád-
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zaãov. Absolventi poºnohospodárstva
mali moÏnosÈ nájsÈ prácu na modern˘ch farmách v Severnom Írsku.

INFORMÁCIE
V KAŽDOM SMERE
SúãasÈou akcie boli okrem náboru pracovníkov aj prezentácie zamestnávateºov a personálnych spoloãností. Náborová a zamestnanecká konfederácia
(REC) informovala náv‰tevníkov o pracovn˘ch agentúrach z Veºkej Británie
a Severného Írska, ktoré zastre‰uje,
informovala tieÏ o právach pracovníkov, ktorí vyuÏívajú sluÏby pracovn˘ch
agentúr. Prostredníctvom vládnej in‰titúcie GLA sa náv‰tevníci mohli dozvedieÈ o novej licenãnej schéme, ktorá
urãuje v‰etk˘m podnikom a spoloãnostiam zabezpeãujúcim pracovníkov do
reÈazcov s ãerstv˘mi produktmi povinnosÈ vlastníctva licencie od GLA. Poãas
Britsk˘ch dní sa predstavilo i ‰kótske
mesto Aberdeen, kde jeho zástupkyÀa
okrem informácií o Ïivotn˘ch nákladoch a Ïivotnom ‰t˘le ponúkla i pracovné príleÏitosti v naftárskom a plyná-
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EURES
BRITSKÉ DNI, 15. – 16.11.2006, KOŠICE – VYHODNOTENIE
POČET NÁVŠTEVNÍKOV: 1874
Počet VPM

Uchádzači so
záujmom o VPM

Úspešní
kandidáti

Pracovné
prísľuby

Pracovné
zmluvy

Aberdeen City Council

50

350

35

-

-

Farm Employment Sevices

3

150

3

3

2

Mitsui Babcock

Nezúčastnil sa

420

-

-

-

Home from Home Care

10

113

24

19

10

Meridian Business Support

Nezúčastnil sa

200

-

-

-

Manpower

20

500

-

35

-

Barker Ross Recruitment

neurčený

500

20

-

-

Taxifast

neobmedzený

150

-

60

-

Brit European Transport

15

80

16

-

-

1st Choice Au Pairs

14

30

15

-

-

Somerset Care

Nezúčastnil sa

-

-

-

-

MPC CZ

150

300

50

-

-

Castle Building Services

10

500

58

38

-

84

-

8

-

Northeast Technology Solutions 5
Passim People

117

130

26

8

8

Greenbanks Homecare

20

55

10

10

-

SPOLU

414

3 562

257

181

20

renskom priemysle, v strojárenstve, stavebníctve a sluÏbách. Prezentovala sa
tu, samozrejme, aj sieÈ EURES na Slovensku, Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny, nov˘m úãastníkom bola informaãná sieÈ Europe Direct.
Britské dni v Ko‰iciach organizovala
sieÈ EURES na Slovensku, Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny
a samozrejme nemôÏeme zabudnúÈ na
podporu a spoluprácu na‰ich partnerov zo Spojeného kráºovstva Veºkej
Británie a Severného Írska. K dôleÏitosti a váÏnosti tejto akcie prispela
osobná náv‰teva a príhovor veºvyslankyne Spojeného kráºovstva na Slovensku pani Judith Anne Macgregor.
V priebehu necel˘ch 2 dní ich nav‰tívilo 1 874 záujemcov. Podºa predbeÏného hodnotenia zamestnávateºov
a personálnych spoloãností ich poÏiadavkám vyhovelo 257 uchádzaãov,
181 získalo prísºub na prácu a 20
uzavrelo pracovnú zmluvu. Touto
cestou sa e‰te raz chceme poìakovaÈ
v‰etk˘m, ktorí prispeli k úspe‰nému
priebehu Britsk˘ch dní v Ko‰iciach.

Ing. DAGMAR TAMPLOVÁ,
EURES poradkyňa ÚPSVR Košice
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 12/2006

15

SPZ_12_06

15.12.2006

12:44

Stránka 16

PROJEKT

Významná investícia
v okrese Krupina
Japonská spoločnosť Brother Industries Co. plánuje investovať do
závodu na výrobu recyklovaných a nových tonerových kaziet približne 3 milióny EUR (v prepočte 107 miliónov SKK) v Krupine. Riaditeľ ÚPSVR vo Zvolene Mgr. Vladimír Balko: „Vstup veľkého investora do mesta Krupina, ktoré územne spadá pod Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, znamená výrazný prínos
k rozvoju celého regiónu, ktorý patrí medzi regióny s najvyššou
mierou evidovanej nezamestnanosti. Preto som rád, že sme aj my
prispeli k úspešnému zavŕšeniu rokovaní.“
spe‰nému zav⁄‰eniu tejto v˘znamnej investície predchádzali
dlhé a nároãné rokovania. Kºúãovú úlohu pri nich zohrala Slovenská
agentúra pre rozvoj a obchod – SARIO,
ktorá poskytla investorovi komplexné
strategické informácie a konzultácie
dôleÏité pre realizáciu investície
a poskytla aj poradenstvo pri v˘bere
vhodnej lokality. Primátor mesta Krupina, mestské zastupiteºstvo a ÚPSVR
vo Zvolene prezentovali dobrú pripravenosÈ mesta Krupina na prijatie
zahraniãného investora. Spoloãne
vytvárali priaznivé podmienky na
rokovania a vystupovali ako sprostredkovatelia medzi zainteresovan˘mi
subjektmi.
SpoloãnosÈ Brother Industries Co.
vznikla v roku 1908 pod názvom Yasui
Sewing Machine Co. Ústredie firmy
sídli dnes v japonskom meste Nagoya.
Jedin˘m európskym v˘robn˘m závodom celosvetovej korporácie Brother
je Brother Industries (UK), s. r. o.
(BIUK), so sídlom vo Wrexhame na
severe Walesu, kde sa vyrába uÏ 20
rokov. Slovenská poboãka spoloãnosti
Brother bola zaloÏená pod názvom
Brother Industries (Slovakia) s. r. o.

Ú

(BISK) pod vedením generálneho
riaditeºa pána Buna Yamadu a pána
Franka Pipkina, miestneho riaditeºa
závodu.

SpoloãnosÈ prijala rozhodnutie
o zriadení ìal‰ieho v˘robného závodu
v jednom z nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov
EÚ v strednej Európe. Bol realizovan˘
rozsiahly prieskum v Poºsku, âeskej
republike, Maìarsku a na Slovensku,
pretoÏe spoloãnosÈ hºadala oblasÈ
s potenciálne silnou pracovnou silou
a konkurenãn˘mi nákladmi. Vhodnú
lokalitu, ktorá spæÀala ich okamÏité
potreby ako aj oãakávané zámery
o roz‰írení prevádzky v nadchádzajúcich rokoch, na‰li napokon v meste
Krupina, nachádzajúcom sa v Banskobystrickom kraji.
SpoloãnosÈ v auguste 2006 zakúpila priestory b˘valej Krupinskej mliekarne. Pri úspe‰nom zav⁄‰ení odkúpenia vhodn˘ch priestorov opäÈ
v˘znamne pomohli agentúra SARIO,
primátor mesta Krupina pán Hambacher a zamestnanci Mestského úradu
v Krupine. Priestory továrne sú
momentálne v ‰tádiu rozsiahlej rekon‰trukcie, jej realizáciu zabezpeãuje stavebná firma Keraming, a. s. Trenãín.
âasÈ hnedej zóny bude prispôsobená
novej v˘robe, ãasÈ sa postaví nanovo.
Rekon‰trukcia má byÈ ukonãená
v polovici budúceho roku.
V súãasnosti spoloãnosÈ Brother
rozbieha náborov˘ proces nov˘ch
zamestnancov na kºúãové pozície
v rámci ich tímu. Zaãiatok v˘roby je
plánovan˘ v období apríla aÏ júna
2007, náborov˘ proces na pracovné
pozície vo v˘robnej oblasti zaãne prebiehaÈ uÏ zaãiatkom roku 2007. SpoloãnosÈ predpokladá vytvoriÈ pribliÏne
70 nov˘ch pracovn˘ch pozícií vo
v˘robnej oblasti a v prípade priaznivého v˘voja oãakáva, Ïe po roku 2009
bude zamestnávaÈ viac neÏ 250 ºudí.

Mgr. ERIKA PULIŠOVÁ,
hovorkyňa UPSVR vo Zvolene

Úspešný projekt UPSVR vo Zvolene
Uľahčiť návrat z materskej (rodičovskej) dovolenky do zamestnania formou pomoci pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného
prostredia matkám s deťmi alebo otcom na rodičovskej dovolenke – to bolo cieľom projektu, ktorý realizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v spolupráci s Materským centrom
Kubko v Detve od novembra minulého roku do októbra 2006.
rojekt bol naplánovan˘ pre ‰tyridsaÈ ºudí. Mohli sa ho zúãastniÈ
aj otcovia na rodiãovskej dovolenke, veì v okrese Detva bolo na
rodiãovskej dovolenke 28 otcov, ako
povedal riaditeº odboru sluÏieb
zamestnanosti UPSVR vo Zvolene
Mgr. Leonard Lendvorsk˘. Nakoniec
v‰ak túto moÏnosÈ vyuÏili iba matky.

P
16

Ponúknuté im boli kurzy anglického
jazyka, poãítaãov˘ kurz, vyuÏívanie
internetového pripojenia pre vyhºadávanie práce. A najväã‰ia starosÈ, ão
s deÈmi, bola vyrie‰ená tieÏ. Poãas
kurzu sa o deti starali opatrovateºky.
„UºahãiÈ prístup k vzdelávaniu,
nadobudnúÈ ìal‰ie zruãnosti a vedomosti, zvy‰ovaÈ svoju kvalifikáciu, maÈ prí-
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stup k pracovn˘m ponukám cez internet, to sú prostriedky, ktoré pomôÏu
predchádzaÈ zaradeniu sa medzi uchádzaãov o zamestnanie,“ hovorí riaditeº
UPSVR vo Zvolene Mgr. Vladimír
Balko. Svedãia o tom aj doteraj‰ie
v˘stupy projektu, veì uÏ na konci projektu sa zamestnalo 34 % matiek.
Pilotn˘ projekt sa po roku ukázal
ako úspe‰n˘, preto je zámer roz‰íriÈ ho
na celé Slovensko. Zatiaº sa pripravili
projekty pre okresy Krupina, Zvolen
a Îiar nad Hronom.
Mgr. ERIKA PULIŠOVÁ,
hovorkyňa UPSVR vo Zvolene
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Spoločenská zmena v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia zmenila charakter spoločnosti, celej jej štruktúry a všetkých
oblastí sociálneho života. Jedným z jej dôsledkov bol aj nárast
počtu sociálne odkázaných občanov. Nárast počtu občanov, ktorí
potrebujú pomoc, si vyžiadal aj nárast v počte sociálnych pracovníkov.
OBJEKT VÝSKUMU
= SOCIÁLNY PRACOVNÍK
Kvantitatívny nárast sa nedá poprieÈ, je
preukázan˘ okrem iného aj záujmom
‰tudentov o ‰túdium sociálnej práce na
univerzitách spojen˘ so zavedením
‰tudijn˘ch programov sociálnej práce
na etablovan˘ch fakultách aj na nov˘ch univerzitách. Sociálna pomoc bez
adekvátneho poãtu sociálnych pracovníkov, ktorí ju vykonávajú, by samo-

fikaãná pripravenosÈ, zaujímalo nás,
aké vzdelanie majú zamestnanci odboru a ãi si popri zamestnaní aj zvy‰ujú
svoju kvalifikáciu ‰túdiom.
Ako je vidieÈ z tabuºky ã. 1, najãastej‰ím ukonãen˘m vzdelaním je nadstavbové ‰túdium, ktoré absolvovali
respondenti v Dolnom Kubíne na
Obchodnej akadémii ako vy‰‰ie odborné ‰túdium, sociálno-právna nadstavba. Z tabuºky ã. 2 vypl˘va, Ïe 40,6 %

pracovníkov ne‰tuduje, 50 % nav‰tevuje bakalárske ‰túdium (z nich 13
‰tuduje odbor sociálna práca, 2 vychovávateºstvo a 1 odbor andragogika),
6,3 % magisterské ‰túdium (odbor
sociálna práca), doktorandské ‰túdium
v odbore sociálna pedagogika. nav‰tevuje 1 respondent.
DôleÏité je poznamenaÈ, Ïe z celkového poãtu ne‰tudujúcich respondentov má uÏ ukonãen˘ magistersk˘
stupeÀ 8, bakalársky stupeÀ 1, nadstavbové ‰túdium 3 a stredo‰kolské
vzdelanie s maturitou 1 respondent.
Z uvedeného vypl˘va, Ïe okrem 4 pracovníkov si v‰etci ostatní zvy‰ujú kvalifikáciu, alebo uÏ majú ukonãené vysoko‰kolské vzdelanie.

Kvalifikačná a profesijná
pripravenosť sociálnych pracovníkov
zrejme bola neproduktívna. Za dôleÏitej‰iu otázku v‰ak pokladáme kvalitu
vykonávaného povolania sociálneho
pracovníka
V na‰om príspevku sme sa zamerali na kvalifikaãnú a profesijnú pripravenosÈ sociálnych pracovníkov, teda
t˘ch, ktorí sociálnu pomoc poskytujú,
organizujú a riadia – sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú na odbore
sociálnych vecí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v RuÏomberku
a ich motiváciu k v˘konu tohto povolania. Príspevok analyzuje prostredníctvom dotazníkovej metódy kvalifikaãnú a profesijnú pripravenosÈ
a urãuje hlavné nedostatky v pripravenosti a kvalifikovanosti na v˘kon
povolania sociálneho pracovníka
v ‰tátnej správe.

PREZENTÁCIA
VÝSLEDKOV VÝSKUMU
V˘skum bol realizovan˘ na odbore
sociálnych vecí a rodiny Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny v RuÏomberku v mesiaci máj 2006 na vzorke 32
respondentov, ktor˘mi boli zamestnanci odboru. Celkov˘ poãet zamestnancov je 35. PouÏitou metódou bola
metóda rozdávaného dotazníka.
Pohlavie respondentov: 90,6 %
Ïien a 9,4 % muÏov, z nich 46,9 %
pracuje v odbore viac ako 11 rokov,
18,8 % pracuje v odbore 6 – 10 rokov
a menej ak 5 rokov tu pracuje 34,4 %
respondentov.

UKONČENÉ VZDELANIE
A ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ
KeìÏe nás v príspevku zaujíma kvali-

TAB. Č. 1 – UKONČENÉ VZDELANIE RESPONDENTOV
stredoškolské s maturitou
nadstavbové
vysokoškolské prvého stupňa
vysokoškolské druhého stupňa
vysokoškolské tretieho stupňa

21,9
43,8
6,3
28,1
–

TAB. Č. 2 – TYP ŠTÚDIA POPRI ZAMESTNANÍ
nadstavbové
bakalárske
magisterské
doktorandské
neštuduje

–
50
6,3
3,1
40,6

TAB. Č. 3 – NÁZORY RESPONDENTOV NA DÔLEŽITOSŤ KVALÍT
A ZRUČNOSTÍ SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKAÍ
veľmi dôležité
nezaujatosť, objektívnosť
96,9
komunikatívnosť
93,8
empatia
93,8
asertivita
75,0
príslušné vzdelanie
62,5
mravnosť a bezúhonnosť
59,4
schopnosť ďalšieho vzdelávania
43,8
prísnosť, vyžadovanie disciplíny
18,8
náboženské vierovyznanie
3,1

menej dôležité
3,1
6,3
6,3
25,0
31,3
56,3
56,3
78,1
18,8

nedôležité
6,3
3,1
78,1

TAB. Č. 4 – NÁZORY RESPONDENTOV NA DÔLEŽITOSŤ
NIEKTORÝCH POLOŽIEK PRÁCE
istota práce
spokojnosť s prácou
dobrý plat
práca, ktorá je záľubou
uznanie kolegov
vysoká funkcia v zamestnaní

veľmi dôležité
100,0
87,5
71,9
65,6
40,6
3,1

menej dôležité
12,5
28,1
34,4
56,3
81,3

nedôležité
3,1
15,6
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Na otázku respondentom, ão im
priná‰a ‰túdium na nimi nav‰tevovanej ‰kole pri v˘kone ich povolania,
najãastej‰ie odpovedali:
 v‰eobecn˘ prehºad, nové poznatky
aj z in˘ch vedn˘ch odborov,
 kvalitné odborné vedomosti,
 zlep‰enie komunikácie s klientmi.
Z menej ãast˘ch odpovedí:
 in˘ pohºad na prácu sociálneho
pracovníka,
 lep‰ia organizácia ãasu.
ëal‰ou sledovanou oblasÈou bolo
skúmanie názorov na dôleÏitosÈ niektor˘ch potrebn˘ch kvalít a zruãností
pre v˘kon povolania sociálneho pracovníka.
Z tab. ã. 3 vypl˘va, Ïe medzi
najdôleÏitej‰ie kvality a zruãnosti
sociálneho pracovníka podºa názorov
respondentov patria nezaujatosÈ a objektívnosÈ, komunikatívnosÈ, empatia
a asertivita. Zaujímavé je, Ïe hoci takmer 60 % respondentov ‰tuduje, len
43,8 % nepovaÏuje schopnosÈ ìal‰ieho vzdelávania za veºmi dôleÏité.
V dotazníku nás nezaujímalo, preão sa
rozhodli ‰tudovaÈ, ão ich k tomu viedlo (vlastn˘ záujem, zákonná povinnosÈ
a pod.). Za menej dôleÏité povaÏujú
mravnosÈ a bezúhonnosÈ (56 %), za
nedôleÏité náboÏenské vierovyznanie
(aÏ 78 % respondentov).

MOTIVÁCIA PRE VÝKON POVOLANIA
SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA
Z tabuºky ã. 4 vypl˘va, Ïe pre v‰etk˘ch respondentov je najdôleÏitej‰ia
istota práce pri v˘kone svojho povolania, spokojnosÈ s prácou a dobr˘ plat
sú na druhom a treÈom mieste. Zaujímav˘ je fakt, Ïe len 65,6 % povaÏuje za
veºmi dôleÏité vykonávaÈ prácu, ktorá
je zároveÀ aj záºubou, vysoká funkcia
v zamestnaní je pre 81% menej dôleÏitá a pre 16% nedôleÏitá.
V otvorenej otázke respondenti
uvádzali, ão sa im na práci sociálneho
pracovníka páãi najviac, a kde vidia
jej pozitíva. Najãastej‰ie odpovede:
 pomoc a poradenstvo klientom,
 kontakt s ºuìmi,
 spokojnosÈ klienta,
 konkrétnosÈ a zmysluplnosÈ práce,
 rôznorodosÈ práce.
V rámci ná‰ho v˘skumu sme sa
zamerali aj na názory na prestíÏ povolania sociálneho pracovníka v porovnaní s ostatn˘mi povolaniami, na
finanãné ohodnotenie a prípadnú
zmenu povolania. Len 18,8 % respondentov povaÏuje prestíÏ povolania
sociálneho pracovníka za dostatoãnú,
zatiaº ão aÏ 75 % ju povaÏuje za nedostatoãnú, 6,3 % nevedelo zodpovedaÈ
na túto otázku.
18

âo sa t˘ka finanãného ohodnotenia,
aÏ 87,5 % ho povaÏuje za nedostatoãné, len 3,1 % za dostatoãné a zvy‰n˘ch
9,4 % nevedelo posúdiÈ. Inú pracovnú
príleÏitosÈ s rovnak˘mi platov˘mi
podmienkami by neprijalo len 15,6 %
respondentov. Nerozhodn˘ch bolo
40,6 % respondentov. Povolanie sociálneho pracovníka by zamenilo za
iné povolanie aÏ 43,8 %.
V otvorenej otázke respondenti
ìalej uvádzali, ão sa im na práci sociálneho pracovníka nepáãi, resp. ão
by navrhli zmeniÈ v prípade moÏnosti.
Najãastej‰ie odpovede:
 veºa zbytoãn˘ch administratívnych úkonov,
 nedostatoãné podmienky pre v˘kon
práce, zlé pracovné prostredie,
 byrokracia, bezmocn˘ postoj
a málo právomocí,
 legislatíva,
 veºa spisovej agendy a veºa klientov na jedného sociálneho pracovníka.
Vyskytli sa aj odpovede typu:
 znevaÏovanie práce, postavenie
v spoloãnosti,
 prístup vedenia a neuznanie zamestnanca zo strany vedenia,
 obmedzovanie a nátlak zo strany
nadriaden˘ch.
Respondenti v odpovediach uvádzali, Ïe by uvítali moÏnosÈ viac sa
venovaÈ klientovi, uvítali by viac moÏností sociálnej prevencie a terénnej
sociálnej práce.

KVALIFIKAČNÁ PRIPRAVENOSŤ
SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV
Zhrnutím v˘sledkov ná‰ho v˘skumu môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe kvalifikaãná pripravenosÈ je dobrej úrovni. AÏ 59,4 % respondentov si zvy‰uje kvalifikáciu ‰túdiom popri zamestnaní, z celkového
poãtu ne‰tudujúcich má 70 % uÏ ukonãené vysoko‰kolské vzdelanie. Len 12,5 %
zo v‰etk˘ch zamestnancov OSV si nezvy‰uje kvalifikáciu a má ukonãené stredo‰kolské alebo nadstavbové ‰túdium, teda
aÏ na 4 si v‰etci pracovníci zvy‰ujú kvalifikáciu ‰túdiom popri zamestnaní na
vysokej ‰kole, alebo uÏ majú ukonãené
vysoko‰kolské vzdelanie.
Vzdelanostná úroveÀ skúman˘ch
sociálnych pracovníkov teda vzrastá,
ão je dobr˘m predpokladom k ãoraz
lep‰ej pripravenosti pre v˘kon ich povolania. ·túdium im priná‰a v‰eobecn˘ prehºad, nové poznatky aj z in˘ch
vedn˘ch odborov, kvalitné odborné
vedomosti a zruãnosti, a t˘m aj zlep‰enie komunikácie s klientmi.
Medzi najdôleÏitej‰ie kvality a zruãnosti sociálneho pracovníka podºa
názorov respondentov patria nezaujatosÈ a objektívnosÈ, komunikatívnosÈ,
empatia a asertivita.
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MOTIVÁCIA PRE VÝKON POVOLANIA
SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA
Keì zhrnieme v˘sledky v˘skumu,
zistíme, Ïe napriek tomu, Ïe respondenti denno-denne vykonávajú svoje
povolanie, nepovaÏujú prestíÏ povolania sociálneho pracovníka za dostatoãnú (75 %), nie sú dostatoãne finanãne
ohodnotení (87,5 %) a len 15,6 %
z nich by urãite zotrvalo pri v˘kone
svojho povolania. AÏ 43,8 % by svoje
povolanie zamenilo a prijalo inú pracovnú príleÏitosÈ. âo ich teda motivuje pre v˘kon tohto povolania?
V‰eobecne by sa dalo zhrnúÈ, Ïe
motiváciou pre v˘kon povolania je
hlavne a v prvom rade istota práce, no
len pre 65,6 % z nich je práca aj záºubou. V odpovediach na otvorené otázky, ão sa im páãi alebo nepáãi na práci
sociálneho pracovníka, prevládali
negatívne odpovede nad t˘mi pozitívnymi. Respondenti sa sÈaÏovali na priveºa administratívy, spisovej agendy
a byrokracie, na nedostatoãnú legislatívu, a málo právomocí, na priveºa
klientov, ktor˘m sa nemôÏu dostatoãne venovaÈ a pracovaÈ s nimi. Na druhej strane sa im nepáãia pracovné podmienky pre v˘kon práce, prístup
vedenia, neuznanie zo strany vedenia
a vôbec nepriaznivé postavenie v spoloãnosti. Na práci sociálneho pracovníka sa respondentom napriek spomínan˘m negatívam páãi predov‰etk˘m
pomoc a poradenstvo klientom, kontakt s nimi, ich spokojnosÈ, konkrétnosÈ a zmysluplnosÈ práce.
Práca sociálneho pracovníka je
nároãná a ÈaÏká, ãasto nedocenená
a dehonestovaná aj neprajnou verejnou mienkou. Zdá sa, Ïe jedinou odmenou je naozaj „iba“ zmysel, ktor˘ táto
práca priná‰a, teda konkrétna pomoc
v kaÏdodennom kontakte s t˘mi, ktorí
potrebujú poradiÈ, pomôcÈ a nasmerovaÈ. V koneãnom dôsledku je to popri
hlavnom motivaãnom faktore – byÈ
zamestnan˘ (a teda nestáÈ za dverami
kancelárie ako klient), práve samotn˘
zmysel práce, ktor˘ motivuje sociálnych pracovníkov, ão je na pote‰ujúce
zistenie a zároveÀ argument snahy
kompetentn˘ch o zlep‰enie postavenia
sociálneho pracovníka v spoloãnosti,
ktoré ide ruku v ruke s finanãn˘m
ohodnotením jeho práce.
Ing. ZUZANA GEJDOŠOVÁ,
PhDr. ANGELA ALMAŠIOVÁ,
h. doc. PhDr. MARKÉTA
RUSNÁKOVÁ, PhD.
Pedagogická fakulta,
Katedra sociálnej práce
Katolícka univerzita v Ružomberku
gejdosova@fedu.ku.sk
almasiova@fedu.ku.sk
marketaru@yahoo.com
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MONITORING MÉDIÍ

■ PRICHÝLIA DOSPELÝCH
O banskobystrické deti, ktoré opustia brány detsk˘ch
domovov, sa na prechodn˘ ãas postará mesto. Vãera otvorilo pre nich b˘vanie pod názvom Tymian. Tam ich na obdobie ‰iestich mesiacov prich˘lia, aby mali moÏnosÈ prispôsobiÈ sa beÏnému Ïivotu. V zariadení je 10 lôÏok a v izbách
majú k dispozícii aj kuchynku. Okrem ubytovania, za ktoré
si zaplatia v priemere tisíc korún mesaãne, im v Tymiane
pomôÏu aj pri hºadaní zamestnania. Zatiaº vedia o 50 mlad˘ch z Banskej Bystrice, ktorí sú umiestnení v domovoch
po celom Slovensku a opú‰ÈaÈ ich budú postupne. Tymian
bude pre t˘chto ºudí odrazov˘m mostíkom do Ïivota. Objekt
patrí bytovému podniku mesta, ktor˘ ho zrekon‰truoval za
‰esÈ miliónov korún. Prví klienti by sa mali v Àom objaviÈ
v januári budúceho roka.
Plus jeden deň

Krátke správy
■ OBRAT NA TRHU PRÁCE AŽ PO ROKU 2020
Rakúsko v porovnaní s ostatn˘mi krajinami EÚ má nízku
mieru nezamestnanosti, situácia sa v‰ak môÏe zhor‰iÈ, varuje
In‰titút pre v˘skum hospodárstva WIFO. Vysoké prisÈahovalectvo kvôli integrácii EÚ, viac Ïien v plnom pracovnom úväzku a dlh‰ie pracovanie star‰ích - to v‰etko prispeje k obratu na
trhu práce, ale aÏ po roku 2020. Ako protistratégiu WIFO
okrem iného radí obligátne celoroãné detské ‰kôlky, generálnu
ponuku maturity paralelne s uãÀovsk˘m vzdelávaním ãi ìal‰ie
roz‰irovanie vzdelávania.
Televízna stanica ORF 1

■ MAJÚ SA KDE ROZVÍJAŤ
Deti zo sociálne slab‰ích popradsk˘ch rodín budú od
vãera zmysluplne tráviÈ svoj voºn˘ ãas v Klube pre deti na
Levoãskej ulici. Detsk˘ klub otvorilo v Zariadení sociálnych
sluÏieb mesto. Mladí Popradãania si budú môcÈ v kniÏnici
urobiÈ domáce úlohy aj preãítaÈ zaujímav˘ román. V miestnosti pre voºn˘ ãas sa tí najmen‰í zahrajú aj pripravia na
prvú triedu v ‰kole. V kultúrnom krúÏku zas ukáÏu svoje
herecké ãi hudobné nadanie. Vytvorenie klubu stálo vy‰e
800-tisíc a prispel naÀ aj úrad splnomocnenkyne vlády pre
rómske komunity. Chcú v Àom pomôcÈ deÈom, ktoré doma
nemajú vytvorené podmienky na svoj rozvoj. V okolí zariadenia sú aj hojdaãky a preliezky.
Plus jeden deň; sita

■ UBÚDA DETÍ V DETSKÝCH DOMOVOCH
Zámerom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je zniÏovaÈ poãet detí v detsk˘ch domovoch. „Na‰ou prioritou je,
aby sa právne voºné deti dostali do náhradn˘ch rodín, ktoré
sú u nás evidované a spæÀajú v‰etky predpoklady. Zlep‰ením je, Ïe detsk˘m domovom aj obecn˘m úradom pribudli
nástroje na podporu kontaktu dieÈaÈa s nariadenou ústavnou
v˘chovou s pôvodnou rodinou. Detské domovy prispievajú
na pobyt v domácnosti, rodiã má vyplaten˘ príspevok na
stravu. Aby sa uchoval kontakt rodiãa s dieÈaÈom, obec
vypláca príspevok na dopravu a má taktieÏ povinnosÈ hºadaÈ pre dieÈa umiestnenie buì vo vlastnej rodine alebo
u niekoho v okolí,“ vysvetlil p. Dubãák. Mesaãn˘ príspevok
je zhruba 1 600 korún, a ak sa nenájde rodina, ão by mala
o dieÈa záujem, ukladajú sa peniaze pre dieÈa na úãte. Dubãák vidí v takomto prístupe v˘hodu, pretoÏe zo ‰tátnej záleÏitosti sa stala záleÏitosÈ aj samosprávy a kaÏdá obec tak eviduje dieÈa s nariadenou ústavnou starostlivosÈou.
ZniÏovanie poãtu detí v domoch pociÈuje úrad aj v rámci
kraja, kde majú domovy nenaplnenú kapacitu. ëal‰ím
spôsobom, ako nezvy‰ovaÈ poãet detí v domovoch, je zabrániÈ ich vyÀatiu z pôvodnej rodiny. Úrad v tomto smere spo-

lupracuje s rôznymi ne‰tátnymi akreditovan˘mi organizáciami, pomocou ktor˘ch chce pôsobiÈ hlavne preventívne.
„Nevieme, ãi sa to podarí, no chceme takto prispieÈ k náprave pomerov v rodine, aby sa tam dieÈa mohlo vrátiÈ,“ uviedol. I keì podºa neho je najväã‰í záujem o deti do jedného
roka, nájde sa viacero Ïiadateºov, ktorí si z domova zoberú
aj postihnuté dieÈa. Záujem je taktieÏ aj o rómske deti
a v tomto ãase pripravujú tohtoroãn˘ tretí prípad medzinárodnej adopcie. Úrad v takomto prípade je sprostredkovateºom nadviazania kontaktu, priãom adopciu má na starosti
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeÏe.
KeìÏe minuloroãn˘ zákon zmenil postup pri sprostredkovaní náhradnej rodinnej starostlivosti, záujemcovia sa po
prv˘krát oboznámia s dieÈaÈom pomocou spisovej a obrazovej dokumentácie v elektronickej forme. Tá je prístupná aj
pre zahraniãn˘ch Ïiadateºov a nachádzajú sa v nej v‰etky
právne voºné deti. Takáto forma sprostredkovania informácií sa niektor˘m riaditeºom domovov nepozdáva, no podºa
Dubãáka bola zmena opodstatnená. „Ak dieÈa v detskom
domove niekoho nového uvidí, myslí si, Ïe si pri‰iel vybraÈ.
Sám som sa stretol s t˘m, Ïe za mnou deti pri‰li a p˘tali sa
ma, ãi si ich zoberiem domov,“ vysvetºuje vedúci oddelenia,
podºa ktorého nie sú deti takto vystavene odmietnutiu.
Trenčianske noviny

■ ÚRADY MÔŽU NEZAMESTNANÝM
NÁJSŤ PRÁCU AJ V ZAHRANIČÍ
Nezamestnaní ºudia, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie,
nemusia vÏdy siahnuÈ len po ponuke domáceho pracovného trhu. UmiestÀovaÈ sa môÏu tieÏ v zahraniãí, a to aj v krajinách Európskej únie (EÚ), ktoré v oblasti mobility trhu
práce vyuÏili obmedzenia v podobe pracovného povolenia.
Jednou z t˘chto krajín je napríklad Nemecko. Nezamestnaní v‰ak môÏu vycestovaÈ za prácou aj sami. Úrad ich na 15
dní „uvoºní“ z evidencie. „Len v roku 2006 sa v zahraniãí
zamestnalo 91 ºudí. V‰etko to boli evidovaní nezamestnaní. MoÏnosti, kde sa dá zamestnaÈ, je viacero. Najãastej‰ie
v‰ak prichádzajú ponuky na prácu pomocn˘ch síl do
domácnosti, napríklad tam, kde majú postihnutého ãlena
rodiny. TieÏ sme ºudí umiestnili v rámci sezónneho
zamestnania, alebo v rámci stáÏov˘ch pobytov,“ uviedla
Andrea Rudnayová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v RoÏÀave. V prípade stáÏe v zahraniãí sa od záujemcu
vyÏaduje niekoºko podmienok. Jednou z nich je ovládanie
jazyka, alebo vek od 18 do 30 rokov a ukonãené odborné
vzdelanie. Najlep‰ia situácia v oblasti zamestnávania,
v krajinách s obmedzen˘mi pracovn˘mi moÏnosÈami, bola
v roku 2002 a 2003. V roku 2004 vycestovalo do zahraniãia
za prácou len 19 sezónnych pracovníkov z RoÏÀavského
okresu, ktor˘m zamestnanie sprostredkoval úrad práce.
O rok neskôr sa situácia o nieão zlep‰ila. Na sezónu tam
odi‰lo 24 ºudí, traja ìal‰í dostali pracovnú zmluvu na jeden
rok a dvaja ºudia po dobu troch rokov pracovali v domácnostiach ako pomocné sily. „Nie kaÏdému dokáÏeme nájsÈ
prácu. Nezamestnan˘ má v‰ak moÏnosÈ vycestovaÈ na 15
dní bez toho, aby sme ho sankãne vyradili z evidencie. Ak
si po túto dobu zamestnanie nenájde, môÏe sa vrátiÈ
a znovu sa zaeviduje. Nevzniká tak preÀho riziko, Ïe ak
bude neúspe‰n˘, doma ostane tri mesiace bez finanãn˘ch
prostriedkov a s povinnosÈou uhradiÈ si zdravotné poistenie. Zákon totiÏ hovorí, Ïe ak evidovaného nazamestnaného vyradíme sankãne, môÏe prísÈ späÈ do evidencie aÏ po
troch mesiacoch,“ uviedla A. Rudnayová. Úrady práce
dostávajú ponuky práce z Nemeckej republiky prostredníctvom ústredia práce, ktorému ich sprostredkuje centrála
pre sprostredkovanie zamestnania v nemeckom Bone.
V prípade dohody medzi zamestnávateºom a evidovan˘m,
sú úrady práce aj sprostredkovateºom, cez ktor˘ obãan
obdrÏí pracovnú zmluvu.
Gemerský korzár 
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MONITORING MÉDIÍ

■ BEZ PRÁCE DLHŠIE
Vy‰e pätina zo v‰etk˘ch uchádzaãov o zamestnanie, ktor˘ch ku koncu októbra tohto roka evidovali úrady práce
a sociálnych vecí, bola v evidencii nezamestnan˘ch viac ako
‰tyri roky. I‰lo o vy‰e 61-tisíc osôb z celkového poãtu 271tisíc uchádzaãov o zamestnanie. Hoci celkov˘ poãet evidovan˘ch nezamestnan˘ch minul˘ mesiac oproti októbru 2005
klesol o 51 211 osôb, poãet ºudí, ktorí sú bez práce dlh‰ie ako
‰tyri roky, v októbri medziroãne stúpol takmer o 2,7 tisíca.
Hospodárske noviny; sita

tor zaujímal uÏ vlani na jar. O jeho prebytoãnosti rozhodlo
ministerstvo spravodlivosti v júni 2005. VíÈazom dvojkolového v˘berového konania na jeho kúpu sa vlani v novembri
stala talianska firma. Ponúkla zaÀ vy‰e ‰tyridsaÈ miliónov
korún. Napriek niekoºkomesaãnej príprave zmluvy bol v‰ak
predaj rozhodnutím b˘valej vlády o pozastavení privatizácie
zablokovan˘ a miestna samospráva sa obávala, aby investor,
ktor˘ pôvodne chcel uÏ v tomto polroku vyrábaÈ, neu‰iel.
Teraj‰ia vláda dala prevodu majetku zelenú.
Hospodárske noviny

■ NÁZORY NA ADOPCIU

■ HOLANĎANIA ROZŠIRUJÚ VÝROBU

ZdruÏenie Návrat a agentúra MVK zorganizovali prieskum názorov verejnosti na prijatie opusteného dieÈaÈa do
náhradnej rodiny. Z v˘sledkov v˘skumu vypl˘va, Ïe takmer
kaÏd˘ piaty respondent si vie predstaviÈ situáciu, Ïe by si
adoptoval alebo vzal do pestúnskej starostlivosti dieÈa z detského domova. Tretina op˘tan˘ch takúto predstavu zamietla. Menej si túto my‰lienku pripú‰Èajú mladí ºudia do 30
rokov a star‰í ºudia nad 50 rokov. Zaujímavé je, Ïe ãím vy‰‰ie vzdelanie mali respondenti, t˘m menej im predstava
adopcie robila problém. Z v˘skumu vyplynulo aj ìal‰ie zaujímavé zistenie: z hºadiska politick˘ch preferencií sú adopcii ãi pestúnskej starostlivosti naklonení skôr ºudia orientovaní pravicovo, najmä s liberálnym hodnotov˘m zázemím.
PribliÏne kaÏd˘ desiaty respondent pripú‰Èa aj predstavu,
Ïe osvojené dieÈa by mohlo byÈ rómske, priãom Ïeny si to
vedia predstaviÈ viac ako muÏi. Nepripú‰Èa to (skôr nie
alebo vôbec nie) takmer ‰tvrtina respondentov.
Týždeň

SpoloãnosÈ GM Engineering, ktorá je súãasÈou holandskej
skupiny Hethon Nederland, roz‰iruje svoje produkãné kapacity
na Slovensku. Zaãiatkom budúceho roka plánuje otvoriÈ novú
v˘robnú prevádzku v nitrianskej priemyselnej zóne Kr‰kany.
Závod bude vyrábaÈ zariadenia na presné dávkovanie a prepravu sypk˘ch materiálov a granulátov. Ide o technológie, ktoré sa
vyuÏívajú najmä v potravinárskom, chemickom a vo farmaceutickom priemysle, napríklad na dávkovanie cukru, múky, tabletiek a podobne. Nitrianska prevádzka bude situovaná v ãasti
priemyselného areálu b˘val˘ch Nitrianskych strojární, ktoré sa
e‰te koncom 90. rokov dostali do konkurzu. GM Engineering
nie je na slovenskom trhu Ïiadnym nováãikom. Holanìania
presunuli ãasÈ svojich v˘robn˘ch kapacít na Slovensko uÏ pred
siedmimi rokmi, keì otvorili svoj prv˘ v˘robn˘ závod v Modre.
Ten sa okrem dávkovaãov ‰pecializuje na dodávku podtlakov˘ch pneumatick˘ch dopravníkov, zariadení na plnenie
a vyprázdÀovanie vriec, strojov na bezpra‰nú likvidáciu prázdnych obalov a ìal‰ie technológie. Prevádzka v Modre uÏ kapacitne nestaãí pokr˘vaÈ dopyt odberateºov. Vedenie firmy sa
preto rozhodlo pre roz‰írenie v˘roby v Nitre, kde vytvoria 20
nov˘ch pracovn˘ch miest. Záujem je predov‰etk˘m o kon‰truktérov, zváraãov a sústruÏníkov. Skupina Hethon Nederland
patrí k najväã‰ím európskym producentom dávkovacích technológií. Okrem Slovenska má holandsk˘ investor dcérske spoloãnosti aj v Belgicku, vo Francúzsku a v USA.
Hospodárske noviny

■ PREJAVY RODOVEJ NEROVNOSTI
NA SLOVENSKU
Na Slovensku je nerovnosÈ v postavení muÏov a Ïien.
Potvrdil to najnov‰í prieskum, ktor˘ urobila Európska pracovná agentúra so Sociologick˘m ústavom akadémie vied.
Bolo osloven˘ch 2 500 respondentov. S prejavmi rodovej
nerovnosti sa stretávajú ºudia v mnoh˘ch oblastiach. My sme
zaznamenali postoje práve k nerovnostiam v odmeÀovaní,
v nerovnostiach pri kariérnom raste, ale aj pri prijímaní do
zamestnania. Alebo sú to problémy ºudí so zdravotn˘m
postihnutím, a ão je pre nás prekvapivé, aj problémy s uplatnením Ïien na trhu práce v súvislosti s vekom.
Rozhlasová stanica Okey

■ RAKÚSKA FIRMA PLÁNUJE PRI TOPOĽČANOCH
ASI 400-MILIÓNOVÚ INVESTÍCIU
Rakúska firma ZIZALA plánuje v Kru‰oviciach pri Topoºãanoch pribliÏne 400-miliónovú investíciu. Mala by vytvoriÈ 120
nov˘ch pracovn˘ch miest. V novom v˘bornom závode plánuje
vyrábaÈ jednoduché reflektory do motorov˘ch vozidiel.
Rozhlasová stanica Expres

■ RIMAVSKÁ SOBOTA MÁ INVESTORA
Talianska spoloãnosÈ Campagnaro Elettrotecnica, ktorá
rok a pol ãakala na predaj prebytoãného ‰tátneho majetku
b˘valej tabakovej továrne v Rimavskej Sobote, zaãne v najbliÏ‰ích dÀoch s v˘robou. Vyhlásil to generány riaditeº firmy
Bruno Scapin. Campagnaro Elettrotecnica je dodávateºom
komponentov pre renomovan˘ch v˘robcov bielej techniky,
ako sú firmy Emerson, Whirlpool, ãi Elektrolux. V Gemeri
bude vyrábaÈ elektromotory. Investícia za tristo miliónov
korún vytvorí okolo dvesto pracovn˘ch miest. Scapin ocenil
ukonãenie zdæhav˘ch rokovaní, ako aj ústretovosÈ a podporu
miestnej samosprávy. So spokojnosÈou sa netají ani primátor
·tefan Cifru‰, ktorému sa po úteku nemeckej firmy Dräxlmaier do Rumunska predsa len podarilo do regiónu s najvy‰‰ou
nezamestnanosÈou na Slovensku dostaÈ investora. „Chcelo to
trpezlivosÈ a veºké úsilie oboch strán,“ dodal. O areál továrne
v správe Zboru väzenskej a justiãnej stráÏe sa taliansky inves20
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■ V ZÁVODE BANE NOVÁKY SPOLUPRACOVNÍCI
ZORGANIZOVALI FINANČNÚ ZBIERKU
PRE RODINY BANÍKOV, KTORÍ ZAHYNULI
PRI NEŠŤASTÍ
Odborová organizácia v Bani Nováky organizuje finanãnú
zbierku na pomoc rodinám baníkov, ktorí zahynuli pri banskom
ne‰Èastí 16. novembra. Na troch miestach v závode rozmiestnili
urny, do ktor˘ch môÏu baníci a ostatní pracovníci vkladaÈ ºubovoºnú sumu peÀazí. K dispozícii sú tam aj kondolenãné listy,
kde môÏu svojím podpisom vyjadriÈ sústrasÈ pozostal˘m.
Rozhlasová stanica Regina

■ NA MATERSKEJ DOVOLENKE
Z materskej do zamestnania ºah‰ie. Takto si absolventky
kurzu zjednodu‰ili názov sociálneho projektu, ktor˘ zrealizoval zvolensk˘ ÚPSVR. Hoci sú na materskej, absolvovali
jazykov˘ a poãítaãov˘ kurz a dnes dostali osvedãenia. Zatiaº
ão mamiãky sa uãili, o deti sa starali kvalifikované opatrovateºky. V‰etko bezplatne, na jednom mieste v Materskom
centre Kubko v Detve. Práve mamiãky na materskej sú tie,
ktoré nemôÏu ani od úradu práce za beÏn˘ch podmienok
dostaÈ vzdelanie, pretoÏe to je úãelom pre evidovan˘ch nezamestnan˘ch a matka, ktorá sa stará o dieÈa a je na materskej,
je automaticky vylúãená z evidencie. Milión korún pouÏil
úrad práce zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. „Toto
bol z na‰ej strany tak˘ pilotn˘ projekt a momentálne sme
vlastne podali podobn˘ projekt aj pre okresy Krupina, Zvolen a Îiar nad Hronom.“ Prvé skúsenosti z Detvy potvrdzujú,
Ïe je nutné pomáhaÈ Ïenám uÏ poãas materskej dovolenky
pripraviÈ sa na vstup na trh práce.
Televízna stanica STV 2
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PORADŇA

?

Chcela by som vo februári 2007
vycestovaÈ do ·kótska (pracovaÈ
tam moÏno i dlh‰ie ako jeden rok
a popritom nav‰tevovaÈ miestnu
‰kolu), poraìte mi, prosím, aké doklady si musím vybaviÈ na Slovensku pred
odjazdom, aké budem potrebovaÈ tam,
akú banku zvoliÈ na zaloÏenie úãtu
a aké doklady sú k tomu potrebné.
Elena
Pred odchodom do ·kótska by ste
mali kontaktovaÈ svoju zdravotnú poisÈovÀu na Slovensku a oznámiÈ jej skutoãnosÈ, Ïe odchádzate do inej krajiny
EÚ na dlh‰ie obdobie. V prípade, Ïe e‰te
nevlastníte Európsky preukaz zdravotného poistenia, je potrebné, aby ste poÏiadali o jeho vydanie príslu‰nú zdravotnú
poisÈovÀu v dostatoãnom predstihu, jeho
vydanie trvá pribliÏne 30 dní. TaktieÏ je

Pre otvorenie bankového úãtu sú potrebné 2 druhy dokladov:
 doklad potvrdzujúci identitu – pas,
OP, povolenie k pobytu, vodiãsk˘ preukaz,
 a doklad potvrdzujúci adresu pobytu v UK – nájomná zmluva, potvrdenie
od zamestnávateºa o va‰ej adrese pobytu.
Bezplatné a nestranné poradenstvo
v rôznych oblastiach pre verejnosÈ
poskytuje priamo v Spojenom kráºovstve
Kancelária pre verejné poradenstvo (Citizens Advice Bureau). Informácie, ako aj
adresu najbliÏ‰ej kancelárie priamo
v ·kótsku nájdete aj na internetovej
stránke: www.adviceguide.org.uk alebo
na stránke www.cas.org.uk, ktorá je
urãená ‰peciálne pre ·kótsko.
Ing. Dagmar Tamplová,
EURES poradkyňa ÚPSVR Košice

Otázky a odpovede
potrebné sa informovaÈ v zdravotnej
poisÈovni o spôsobe zdokladovania
zamestnania na území Veºkej Británie,
na základe ãoho poisÈovÀa pozastaví
zdravotné poistenie v SR. V prípade, Ïe
ste poberateºkou dávky sociálneho
zabezpeãenia, je potrebné, aby ste sa
informovali o jej zachovaní alebo prenose do Veºkej Británie v príslu‰nej in‰titúcii na Slovensku – zdravotná poisÈovÀa,
Sociálna poisÈovÀa alebo úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Pri odchode do Veºkej Británie za
úãelom zamestnania sa vám odporúãame
maÈ so sebou platn˘ cestovn˘ pas a obãiansky preukaz. Dôvodom je skutoãnosÈ, Ïe pri registrácii na Ministerstve
vnútra (Home Office) v rámci registrácie
pracovníkov (Working Registration
Scheme) spolu so ÏiadosÈou budete musieÈ ministerstvu zaslaÈ aj platn˘ identifikaãn˘ doklad, ãím by ste poãas lehoty
vybavovania, v prípade, Ïe budete maÈ
so sebou len obãiansky preukaz, mohli
zostaÈ bez identifikaãného dokladu.
Pred odchodom by ste nemali zabudnúÈ na zhotovenie niekoºk˘ch kópií
dokladov o vzdelaní, odporúãame aj
notársky overenú kópiu preloÏenú do
anglického jazyka, ako aj referencie od
predchádzajúcich zamestnávateºov, niekoºko aktuálnych fotografií a samozrejme Ïivotopisy v anglickom jazyku. Urãite by ste so sebou mali maÈ aj certifikáty
alebo iné doklady, ktoré by mohli napomôcÈ pri hºadaní si práce vo Veºkej Británii.
V prípade, Ïe e‰te nemáte zabezpeãené ubytovanie, odporúãame vám to urobiÈ e‰te pred odchodom.
Potrebné je aj finanãné zabezpeãenie
svojho pobytu aspoÀ na prvé 3 mesiace
a taktieÏ na pokrytie cestovn˘ch nákladov späÈ na Slovensko v prípade nepredvídan˘ch okolností.

?

Chcem odcestovaÈ za prácou do
Veºkej Británie. V tejto súvislosti by
som sa chcela op˘taÈ na moÏnosti nasledovného nároku na starobn˘ dôchodok
v tejto krajine.
ãitateºka
Posúdenie nároku na starobn˘ dôchodok podlieha národn˘m predpisom kaÏdého ãlenského ‰tátu EÚ, podºa v‰eobecn˘ch pravidiel platí, Ïe obãan musí byÈ
dôchodkovo poisten˘ minimálne jeden
rok, aby mu vznikol nárok na alikvotnú
ãasÈ starobného dôchodku z danej krajiny
(obdobia krat‰ie ako 1 rok zapoãítava
ãlensk˘ ‰tát, v ktorom si obãan uplatÀuje
nárok na starobn˘ dôchodok). Aj po
odpracovaní tohto obdobia podmieÀuje
vyplácanie alikvotnej ãasti dôchodku vek
odchodu do dôchodku stanoven˘ národn˘mi predpismi – napr. na Slovensku je
vek odchodu do dochôdku pre Ïeny 62
rokov, v Spojenom kráºovstve 60 rokov.
Dôchodok sa bude vyplácaÈ aÏ po dosiahnutí tohto veku. Kvôli podrobn˘m informáciám t˘kajúcim sa dôchodkov odporúãame obrátiÈ sa na Sociálnu poistovÀu na
Slovensku – www.socpoist.sk, a na
Department for Work and Pensions v Spojenom kráºovstve – www.thepensionservice.gov.uk.
Ing. Katarína Sciranková,
EURES asistentka ÚPSVR Košice

?

Chcela by som sa sp˘taÈ, ãi môÏe
matka, ktorá je na rodiãovskom
príspevku, ísÈ pracovaÈ na dohodu.
Mám neter, ktorej dcérka je chorá, má
rozhodnutie o starostlivosti o dieÈa do
‰esÈ rokov veku. DieÈa chodí do ‰kôlky
– zdravotného sanatória pre postihnuté
detiãky, kde za rodiãov príspevok za
stravu platí nemocnica. Pobyt v sanatóriu a rehabilitáciu detí hradí ‰tát. Nie je
to súkromné sanatórium a rodiãia sú
oslobodení od platenia. Neter má

ponuku ísÈ pracovaÈ na dohodu asi 40
hodín t˘Ïdenne v ãase, keì je dcérka
v sanatóriu. Dievãatko nav‰tevuje ‰kôlku v dopoludÀaj‰ích hodinách, ‰tyri
hodiny denne. Mama sa o Àu vzorne
stará, ale v ãase, keì malá rehabilituje
v ‰kôlke, uãí sa písaÈ, kresliÈ, by si
mohla zarobiÈ nejakú korunu k rodiãovskému príspevku. Je to moÏné?
MôÏe pracovaÈ, alebo nemôÏe? Poãula,
Ïe keby i‰la pracovaÈ na dohodu, rodiãovsk˘ príspevok by jej zobrali.
Pani ªudmila
Rodiãovsk˘m príspevkom ‰tát prispieva rodiãovi na zabezpeãenie riadnej
starostlivosti o dieÈa, vo vami uvedenom
prípade, s dlhodobo nepriazniv˘m zdravotn˘m stavom do ‰iestich rokov veku
dieÈaÈa.
Pre v˘platu rodiãovského príspevku
podmienka riadnej starostlivosti o dieÈa
je splnená, ak rodiã zabezpeãuje riadnu
starostlivosÈ o dieÈa osobne, to platí aj
vtedy, ak dieÈa s dlhodobo nepriazniv˘m
zdravotn˘m stavom nav‰tevuje najviac
‰tyri hodiny denne materskú ‰kolu, zariadenie sociálnych sluÏieb alebo iné
obdobné zariadenie.
V uvedenom prípade, ak sa matka
tohto dieÈaÈa zamestná, posudzuje sa starostlivosÈ o dieÈa poãas v˘konu zárobkovej ãinnosti rodiãa. Pokiaº starostlivosÈ
o dieÈa poãas v˘konu zárobkovej ãinnosti
bude zabezpeãovaná v zariadení, ktoré je
síce financované ‰tátom, ale nie je zaradené do siete ‰kôl a ‰kolsk˘ch zariadení
Ministerstvom ‰kolstva, platiteº naìalej
bude poskytovaÈ rodiãovsk˘ príspevok.
Rodiãovsk˘ príspevok by sa neposkytoval, pokiaº starostlivosÈ o dieÈa by
zabezpeãovalo ‰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.
Bc. Jana Kovárová
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

?

DôchodkyÀa, poberateºka invalidného dôchodku od marca 1983, si
v septembri 2006 podala na úrade práce
ÏiadosÈ o dávky v hmotnej núdzi. Úrad
práce k Ïiadosti chcel aj fotokópiu rozhodnutia o priznaní dôchodku pri
odchode do dôchodku zo Sociálnej
poisÈovne. Spis dôchodkyne v Sociálnej
poisÈovni prevzatom z âeskej republiky
takéto rozhodnutie neobsahoval. PoisÈovÀa preto vydala doklad potvrdzujúci poÏadovanú skutoãnosÈ o priznaní
dôchodku uÏ v roku 1983. Úrad práce to
neakceptoval a ochrann˘ príspevok
dôchodkyni nepriznal. Je pravdou, Ïe
dôchodkyni nevzniká nárok na ochrann˘ príspevok?
pán Peter
Podºa §14 v náväznosti na § 7 písm. b)
zákona ã. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v znení neskor‰ích predpisov 
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PORADŇA
ochrann˘ príspevok patrí obãanovi v hmotnej núdzi a kaÏdej fyzickej osobe, ktorá sa
s ním spoloãne posudzuje, ak je invalidn˘
z dôvodu poklesu schopnosti vykonávaÈ
zárobkovú ãinnosÈ o viac ako 70 %.
V prípade, ak bol invalidn˘ dôchodok
priznan˘ pred úãinnosÈou zákona ã.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskor‰ích predpisov, t. j. pred 1. januárom
2004, podmienka poklesu schopnosti vykonávaÈ zárobkovú ãinnosÈ o viac ako 70 % sa
povaÏuje za splnenú. V prípade, ak bol priznan˘ ãiastoãn˘ invalidn˘ dôchodok,
nevznikol nárok na ochrann˘ príspevok
JUDr. Eva Spitzerová
riaditeľka odboru pomoci v hmotnej núdzi

?

Obraciam sa na vás so ÏiadosÈou
o informáciu, ako to je s prácou
v Peru. Potrebujem pracovné povolenie? Na koho sa mám obrátiÈ so ÏiadosÈou o informácie, ako získaÈ pracovné povolenie v Peru?
Pán Martin
Zamestnanie v Peru musíte rie‰iÈ cez
ambasádu tejto krajiny. EURES zabezpeãuje
sprostredkovanie zamestnania pre krajiny
EU. Dobrá správa je, Ïe na cestovanie do Peru
a Bolívie nie je vízová povinnosÈ. Podobne
doporuãujeme postupovaÈ pri zamestnávaní
sa v krajinách mimo Európsku úniu. Je
potrebné zistiÈ moÏnosÈ zamestnania sa, ako
aj znenie pracovnej legislatívy v cieºovej krajine. Informácie o nutnosti cestovného víza
do vytipovanej krajiny zistíte na ambasáde
príslu‰nej krajiny alebo na Ministerstve
zahraniãn˘ch vecí Slovenskej republiky.
Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

Príjemné
prežitie
vianočných
sviatkov
a úspešný rok
2007

?

Dobr˘ deÀ, pí‰em vám za svoju
známu, ktorá je evidovaná ako
nezamestnaná na úrade práce. Zvy‰uje si kvalifikáciu formou rekvalifikaãného kurzu a tieÏ si zháÀa
zamestnanie. Chcela by vedieÈ, ãi má
nárok na príspevok na úhradu
cestovného, ak sa zúãastnila konkurzu v âR, a príspevok na presÈahovanie za prácou, ak by odi‰la do
âR. Na va‰ej www stránke som
takéto informácie nena‰la, ani
v Zákone 5/2004 Z. z. o sluÏbách
zamestnanosti sa nepí‰e, ãi príspevok platí len v rámci SR.
pani Betka
V prípade preplácania úhrady
cestovného musíme vychádzaÈ z definície zamestnávateºa tak, ako ju klasifikuje Zákon ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách
zamestnanosti. V zmysle ust. § 3 ods. 2
písm. a) uvedeného zákona sa povaÏuje
za zamestnávateºa aj organizaãná zloÏka zahraniãnej právnickej osoby alebo
zahraniãnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikaÈ na území SR podºa osobitného predpisu.
Ak zahraniãn˘ zamestnávateº nemá
sídlo, resp. sídlo jeho organizaãnej
zloÏky nie je na území SR, v zmysle
zákona nespæÀa ‰tatút zamestnávateºa
a v tom prípade nie je moÏné preplatenie náhrady ãasti cestovn˘ch v˘davkov
na predmetné v˘berové konanie.
Preplatenie cestovn˘ch v˘davkov by
bolo moÏné v prípade, ak by uchádzaãka o zamestnanie bola v ãase konkurzu
podºa § 43 ods 7. Zákona o sluÏbách
zamestnanosti zaradená do individuálneho akãného plánu a mala v Àom uvedenú moÏnosÈ preplatenia ãasti cestovn˘ch nákladov na v˘berové konanie do
âR. Nárok na preplatenie ãasti cestovn˘ch nákladov by mala, ak by si zakúpila obojsmern˘ cestovn˘ lístok na
území SR v slovensk˘ch korunách.
âo sa t˘ka príspevku na sÈahovanie za
prácou, je uveden˘ v § 53 Zákona
o sluÏbách zamestnanosti. V tomto prípade je nárok na príspevok na sÈahovanie za prácou iba v rámci SR. Novela
zákona o sluÏbách zamestnanosti od
januára 2006 v‰ak tento príspevok ru‰í.
Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný UPSVR

?
praje
redakcia
22

Mám otázku t˘kajúcu sa práce
a pracovn˘ch povolení pre ‰tudentov v krajinách EÚ, konkrétne
v Taliansku. Potrebujem si na letnú
‰tudentskú brigádu vybaviÈ potvrdenie, ak áno, chcel by som vedieÈ
aké, prípadne aké iné náleÏitosti
k takejto brigáde si ako ‰tudent
musím vybaviÈ?
‰tudent
ÎiadosÈ o pracovné povolenie podáva taliansky zamestnávateº na príslu‰nom miestnom vládnom úrade (Prefek-
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túra) v Taliansku. ÎiadosÈ sa podáva na
tzv. Sportelli unici per l_immigrazione
(ZdruÏené oddelenie pre imigráciu).
Príslu‰nosÈ sa riadi miestom sídla
zamestnávateºa alebo miestom v˘konu
práce. K Ïiadosti je potrebné doloÏiÈ
pracovnú zmluvu podpísanú zamestnancom a zamestnávateºom a fotokópiu
pasu, resp. obãianskeho preukazu.
Poplatok za ÏiadosÈ o povolenie na
prácu je 14,62 Euro. Pracovné povolenia sa udeºujú chronologicky, procedúra vybavovania povolení trvá minimálne 30 dní. ëal‰ie informácie získate na
stránke www.interno.it. Îiadosti o pracovné povolenie je moÏné stiahnuÈ
z web stránky: www.welfare.gov.it.
Ing. Jana Kalmanova
EURES adviser ÚPSVR

?

Obaja s manÏelom sme obãanmi
SR. Po sobá‰i na konci januára
sa v‰ak sÈahujeme do âiech, kde môj
manÏel bude pracovaÈ. Chcem sa
op˘taÈ, ãi mi môj rodiãovsk˘ príspevok bude aj naìalej vyplácan˘ na
úãet v slovenskej banke a ãi si
z tohto dôvodu budem musieÈ
ponechaÈ trval˘ pobyt v SR, alebo ão
je potrebné urobiÈ v tejto situácii?
pani Mariana
Z uvedeného vypl˘va, Ïe rodiãovsk˘ príspevok vám bude vyplácaÈ
âeská republika, nakoºko je primárne
kompetentná na v˘platu rodinn˘ch
dávok z dôvodu, Ïe vá‰ manÏel je v âR
zamestnan˘. Ak jeden z rodiãov je
zamestnan˘ v inom ãlenskom ‰táte,
povaÏuje sa za migrujúceho pracovníka
a vzÈahuje sa naÀho Nariadenie rady
(ES) 1408/71. Ak je druh˘ rodiã na Slovensku nezamestnan˘, primárny nárok
na dávky má uvedená rodina v ãlenskom ‰táte zamestnania. V uvedenom
prípade odporúãame, aby ste si o rodinné dávky poÏiadali prostredníctvom
svojho manÏela v ãlenskom ‰táte
zamestnania, v tomto prípade v âeskej
republike.
UpozorÀujeme ale, Ïe v âeskej
republike je moÏné vyplatiÈ rodinné
dávky spätne iba za tri mesiace. Podºa
ãeskej národnej legislatívy sa rodiãovsk˘ príspevok vypláca do ‰tyroch rokov
veku dieÈaÈa. Pri prídavku na dieÈa sa
zohºadÀuje príjem rodiãov. Ak vám
bude podºa ãeskej legislatívy priznan˘
niÏ‰í prídavok na dieÈa, ako sa vypláca
na Slovensku, Slovenská republika
vám vyplatí rozdiel, tzv. vyrovnávaciu
dávku (pozn.: vyrovnávacia dávka
môÏe byÈ vyplatená iba v prípade, ak
bude splnená podmienka trvalého
pobytu Ïiadateºky aj dieÈaÈa). O rodinné
dávky si musíte poÏiadaÈ na príslu‰nom ãeskom Úrade práce, kde vám
oznámia, aké doklady je potrebné predloÏiÈ.
Mgr. Mária Aláčová
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR
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Dve sestry
UMIESTNENIE
DO DETSKÉHO DOMOVA
Dve maloleté deti, teraz vo veku 15
a 17 rokov, boli umiestnené v na‰om
zariadení pribliÏne 5,5 roka, a to do
ãasu, k˘m sa nám nepodarilo v rámci
úspe‰ne realizovaného plánu sociálnej
práce s dieÈaÈom a jeho rodinou prinavrátiÈ maloleté deti späÈ do prirodzeného rodinného prostredia biologického otca. Do Detského domova
Necpaly boli prijaté krátko pre Vianocami v roku 2000 z dôvodu nedostatoãnej starostlivosti zo strany matky,
ktorá nezvládala v˘chovu detí pre
nadmerné poÏívanie alkoholick˘ch
nápojov. Otec bol v tom ãase vo väzbe.

v˘vine detí, ako aj ‰kolskom prospechu a v˘chovno-vzdelávacích v˘sledkoch.
v˘bere novej partnerky s cieºom vytvoriÈ deÈom funkãnú rodinu. Otec sa
aktívne zapájal do spolupráce, informoval nás o zmenách v Ïivote a o zrealizovan˘ch predsavzatiach. Na‰iel si
prácu vo stavebnej firme, kde je
zamestnan˘ od roku 2005 ako robotník. Predstavil nám druÏku, evidovanú nezamestnanú, u ktorej b˘val. Vysvetlili sme mu potrebu detí bliÏ‰ie sa
zoznámiÈ s jeho novou partnerkou,
ako aj v˘znam a cieº pobytov detí
v spoloãnej domácnosti. Dievãatá si na
novú otcovu priateºku zvykli, prijali ju
medzi seba a rozumejú si s Àou. Rodinu sme naìalej pravidelne osobne
nav‰tevovali a udrÏiavali kontakt

ÎIVOT PO ODCHODE
Z DETSKÉHO DOMOVA
Star‰ia z dievãat pri odchode zo zariadenia nav‰tevovala 9. roãník ‰peciálnej základnej ‰koly. Má diagnostikovanú mentálnu retardáciu s poruchami
správania. Jej správanie bolo problémové. V˘chovno-vzdelávací prospech
bol primeran˘ jej mentálnym a inteligenãn˘m schopnostiam. Má chronické
zdravotné problémy – trpí obezitou, má
oãnú chybu, ãasté zápaly d˘chacích
a moãov˘ch ciest, gynekologické problémy, zníÏenú imunitu. Sú potrebné
pravidelné lekárske kontroly u jednotliv˘ch ‰pecialistov – v pedopsychiatric-

Práca s biologickou rodinou
Úsmev dieÈaÈa je to najkraj‰ie, ão v Ïivote môÏeme dostaÈ...
Maloleté deti boli umiestnené v SOS
na základe oznámenia susedov, Ïe
matka sa nezdrÏovala doma a deti
strávili noc v opustenom vraku auta.
Na základe uvedeného bola okresn˘m
súdom nariadená ústavná starostlivosÈ. Rodiãia detí Ïili v spoloãnej
domácnosti ako druh a druÏka. Obaja
boli nezamestnaní. Rodina ob˘vala
rodinn˘ dom, kde hygiena bola na primeranej úrovni. Príslu‰n˘ ÚPSVR
rodinu pravidelne sleduje od roku
1998 za úãelom pre‰etrovania rodinno-v˘chovného prostredia. Matka
malolet˘ch detí zomrela v roku 2001.
Poãas umiestnenia detí v zariadeniach
sa o ne nezaujímala. Otec spoãiatku
deti nav‰tevoval sporadicky, postupom ãasu sa osobné, písomné a telefonické kontakty zintenzívnili a dievãatá
zaãali tráviÈ víkendy, sviatky a prázdniny v domácnosti otca. S otcom mali
vytvoren˘ pekn˘ vzÈah, na jeho náv‰tevy sa vÏdy te‰ili. Otec sa snaÏil svoju
nepriaznivú bytovú a sociálnu situáciu aktívne rie‰iÈ. Odchádzal za prácou do âeskej republiky. SnaÏili sme
sa situáciu v rodine zmapovaÈ, preveriÈ v‰etky moÏnosti úpravy rodinn˘ch
pomerov vrátane hºadania a spoznávania najbliÏ‰ích rodinn˘ch príslu‰níkov – tety, ktorá má dvoch chlapcov
v pestúnskej starostlivosti, ako aj star˘ch rodiãov.

SPOLUPRÁCA S OTCOM
S otcom sme v rámci stretnutí a ‰etrení v domácnosti viedli pravidelné rozhovory a poskytovali mu psychologické a sociálne poradenstvo. Usmernili
sme ho pri hºadaní si zamestnania
v mieste trvalého bydliska, ale aj pri

s otcom. Nakoºko bytové podmienky
u druÏky boli skromné, podarilo sa
otcovi kúpiÈ 2-izbov˘ byt, ktor˘ sám
rekon‰truoval a prerábal. Pobyty detí
v rodine boli ãoraz ãastej‰ie. V novom
byte strávili 2 mesiace.

ZVERENIE DIEVâAT
DO OTCOVEJ STAROSTLIVOSTI
V spolupráci s príslu‰n˘m ÚPSVR sme
sa dohodli na ìal‰om postupe práce
a navrhli otcovi zru‰enie ústavnej starostlivosti podaním si Ïiadosti, s ãím
súhlasil. KeìÏe otec ÏiadosÈ o zru‰enie
ústavnej starostlivosti odkladal, osobne sme ho opäÈ nav‰tívili a sprostredkovali stretnutie otca a dievãat za prítomnosti riaditeºky a sociálnej
pracovníãky detského domova na príslu‰nom ÚPSVR, odbore soc. vecí.
V spolupráci s úradom si otec podal
ÏiadosÈ o zru‰enie ústavnej starostlivosti a zverenie malolet˘ch detí do
svojej starostlivosti koncom roka 2005.
Rozsudkom Okresného súdu bola
v roku 2006 nad malolet˘mi deÈmi
zru‰ená ústavná starostlivosÈ. Dievãatá boli odovzdané do osobnej starostlivosti otcovi zaãiatkom roka 2006, kedy
im bolo ukonãené poskytovanie starostlivosti v detskom domove. Vzhºadom k tomu, Ïe otec si bytové a sociálne pomery zlep‰il a jeho priateºka má
snahu vytvoriÈ deÈom dobré rodinné
prostredie, je predpoklad, Ïe otec
malolet˘ch detí zabezpeãí deÈom riadnu v˘chovu a starostlivosÈ pod dohºadom sociálneho odboru. Osem mesiacov po ukonãení ústavnej starostlivosti
rodinu sústavne sleduje aj na‰e zariadenie a pravidelne sa informuje o psychickom, sociálnom a zdravotnom

kej ambulancii, nefrologickej ambulancii, alergologickej ambulancii, ORL
ambulancii, endokrinologickej ambulancii. Na doporuãenie alergológa je
potrebná infúzna lieãba vo fakultnej
nemocnici. Po ukonãení starostlivosti
v detskom domove sme si overovali
prostredníctvom miestneho detského
lekára úãasÈ na lekárskych prehliadkach. Boli zanedbané, celkov˘ zdravotn˘ stav dieÈaÈa zhor‰en˘. Osobne sme
nav‰tívili otca a zdôraznili potrebu
venovaÈ pozornosÈ zdraviu dieÈaÈa
a predchádzaÈ tak konfliktn˘m a problémov˘m situáciám pri v˘chove. Po
opakovanom preverovaní boli lekárske
prehliadky opäÈ zanedbané. Opätovne
sme rodinu nav‰tívili za prítomnosti
riaditeºky, soc. pracovníãky a detí
a vysvetlili nutnosÈ sledovania zdravotného stavu dieÈaÈa. Osobne sme objednali vy‰etrenia a infúznu lieãbu na
psychiatrickej klinike v Martinskej fakultnej nemocnici a dohodli sa na spoloãnej kontrole v spolupráci s odborn˘m lekárom. Otec nakoniec k plneniu
tejto povinnosti pristúpil zodpovedne
a zdravotn˘ stav dieÈaÈa je pod pravideln˘m lekárskym dozorom.
Mlad‰ia bola Ïiaãkou 8. roãníka
základnej ‰koly. K plneniu ‰kolsk˘ch
a skupinov˘ch povinností pristupovala zodpovedne a svedomito. Je ‰ikovná, samostatná a priateºská. Jej zdravotn˘ stav je dobr˘.
S deÈmi sme naìalej kontakte. Do
zariadenia pravidelne telefonujú
a informujú nás o celkovej rodinnej
situácii. Mlad‰ia dokonca po odchode
zo zariadenia strávila jeden víkend
v detskom domove, kde má so sestrou
veºa kamarátov.
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PRÍBEH
·KOLÁâKA

Nikolka
Z DETSKÉHO DOMOVA
DO PROFESIONÁLNEJ
RODINY
Maloletá Nikolka pri‰la do Detského
domova Necpaly vo veku 4,5 roka
zaãiatkom roka 1999 z Detského
domova v Martine, kde bola umiestnená od marca 1996 z váÏnych zdravotn˘ch dôvodov. Ide o ÈaÏko viacnásobne zdravotne postihnuté nevidiace
dieÈa.
DieÈa vyÏadovalo pravidelné
lekárske kontroly a stály odborn˘
dohºad vzhºadom na ochorenie.
Napriek tomu, Ïe odborn˘ detsk˘ lekár apeloval na rodiãov maloletej,
aby si uvedomili váÏnosÈ rodinného
prostredia a vplyv rodiny pri zdravotne postihnutom dieÈati, vyjadril sa
o schopnosti rodiãov postaraÈ sa
o dieÈa, pouãil ich o ‰pecifikách starostlivosti, o zdravotn˘ch a lieãebnov˘chovn˘ch potrebách dieÈaÈa, poskytol odborné príruãky a rady, rodiãia
mal. dieÈaÈa trvali na nariadení
ústavnej
starostlivosti,
nakoºko
nezvládali náruãnú starostlivosÈ
a v˘chovu o dieÈa.
Z uvedeného dôvodu bola maloletá
Nikolka umiestnená v roku 1999 do
profesionálnej rodiny v Îiline, ktorá sa
pre Nikolku obetovala, intenzívne
a s láskou sa jej venuje naìalej. Ústavná starostlivosÈ bola nariadená rozsudkom súdu v Martine v roku 2004.
Matka v tom ãase Ïila v platnom manÏelstve s otcom dieÈaÈa. Je zamestnaná
na Ïelezniãnej stanici. O Nikolku sa
zaujíma iba sporadicky, pribliÏne 1krát ‰tvrÈroãne. Nikolka z ãasu na ãas
nav‰tívi starú mamu v rodine, kde
strávi pár hodín.

POKROKY VO V¯VOJI
Vzhºadom na viacnásobné zdravotné
postihnutie, zrakov˘ a mentálny handicap, je kontakt s maloletou znaãne
sÈaÏen˘, je odkázaná na zv˘‰enú individuálnu starostlivosÈ, pomoc a opateru v dennodennom kolobehu Ïivota,
napr. v oblasti základn˘ch hygienick˘ch návykov, stravovania, obliekania.
Keì pri‰la Nikolka do zariadenia,
bola leÏiacim dieÈaÈom, vo veku 4,5
roka bola na úrovni 0,5-roãného dieÈaÈa, nedokázala stáÈ, dokázala sedieÈ
iba s oporou, prijímala len tekutú
stravu, pila z fºa‰ky, nemala vyvinuté
Ïuvacie svaly, pouÏívala plienky.
Nereagovala na svoje meno, nevedela
sa smiaÈ. Nedokázala drÏaÈ lyÏicu,
jedlo prijímala mixované a iba
z pohára, teraz si dokáÏe s pomocou
daÈ jedlo do úst, naìalej má problém
s naberaním si stravy, vie si vziaÈ
a poloÏiÈ pohár.
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Pravideln˘m cviãením a s láskyplnou trpezlivosÈou profesionálnej rodiny urobila vo svojom v˘voji znaãn˘
pokrok. Postupne zaãala sama chodiÈ,
od zaãiatku roka 2006 prestala pouÏívaÈ plienky aj v noci. DokáÏe sama
prejsÈ na toaletu a vycikaÈ sa, reaguje
na svoje meno a dokonca sa smeje.
Uãenie sa stravovacím návykom
a spôsobom stolovania je pre Àu
nároãné, ale napriek tomu sa snaÏí
a pokroãila aj v tomto smere. Îuvacie
svalstvo stále nie je vyvinuté.

NIKOLKINE PREJAVY
Prevláda u nej r˘chle striedanie nálad.
Prejavujú sa u nej jednoduché stereotypie – vydáva zvuky, máva rukami,
toãí hlavou zo strany na stranu, pohupuje sa. Niektoré situácie alebo zvuky
ju dokáÏu rozãúliÈ, niekedy aÏ do
záchvatov˘ch stavov, kedy si ubliÏuje,
trhá vlasy alebo sa búcha. Aktuálne
intelektové schopnosti sa orientaãne
nachádzajú v pásme strednej aÏ ÈaÏkej
du‰evnej zaostalosti, sú na úrovni 1 –2roãného dieÈaÈa.
V správaní sa prejavujú aj autistické rysy, nedostatok spätnej väzby
k osobám, Ïije vo vlastnom vnútornom
svete. Napriek tomu si k profesionálnej rodine dokázala vytvoriÈ urãit˘
citov˘ vzÈah. Profesionálna matka sa
jej maximálne venuje, úzko spolupracuje so ‰kolou, zaujíma sa o v˘chovnovzdelávací prospech maloletého dieÈaÈa.

ZDRAVOTN¯ STAV
Jej zdravotn˘ stav je v súãasnosti pod
kontrolou. Musí pravidelne nav‰tevovaÈ endokrinologickú ambulanciu
v Îiline. UÏíva lieky a rastov˘ hormón. Potrebné sú aj ‰peciálnopedagocické a psychologické kontrolné
náv‰tevy pri ·Z· v Îiline. Je sledovaná v neurologickej, oãnej aj kardiologickej ambulancii.
Na odporúãanie logopedickej
ambulancie v Îiline absolvuje 1-krát
t˘Ïdenne logopedické cviãenia v domácom prostredí. Veºmi úzka spolupráca je aj so ·peciálno-pedagogickou
poradÀou pre nevidiacich a slabozrak˘ch v Levoãi. Psychológ pravidelne
nav‰tevuje Nikolkinu ‰kolu, podºa
potreby Nikolky ju nav‰tívi v profesionálnej rodine, prípadne Nikolka
absolvuje cestu za ním. V zmysle
zákona vypracúvame Nikolke rehabilitaãn˘ plán s individuálnym programom rehabilitaãnej ãinnosti, ktor˘
je zameran˘ na aktivizovanie vnútorn˘ch schopností dieÈaÈa a prekonávanie osobnostn˘ch a sociálnych
dôsledkov
ÈaÏkého
zdravotného
postihnutia.
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Nikolka v ‰kolskom roku 2005/2006
nav‰tevovala beÏnú základnú ‰kolu
v Îiline. V rámci integrovaného vzdelávania sa zapájala do vyuãovania
kaÏd˘ deÀ na 2 hodiny. Raz do t˘ÏdÀa
sa zúãastÀovala vo svojej kmeÀovej
triede 3. A vyuãovacích hodín hudobnej v˘chovy a ãítania. Podºa dohody
s pedagógom chodila nepravidelne aj
na hudobnú v˘chovu do 6. J triedy. Na
kolektív si zvykla, s rozruchom okolo
seba sa vysporiadala. Oproti minulému polroku vydrÏala na celej vyuãovacej hodine, nep˘tala sa domov. Zapája
sa do diania na hodine, do spievania,
opakuje slová. Do ‰koly sa te‰í. Na
individuálnych hodinách pracuje vytrvalo. Nauãila sa v‰etky básniãky
z knihy Maºovaná abeceda. Zlep‰ila sa
v komunikácii, vo v˘slovnosti, jej reãov˘ prejav je zrozumiteºnej‰í, ale
skromn˘. V jemnej motorike dosiahla
iba malé pokroky. Tréningy boli zamerané na priestorovú orientáciu a samostan˘ pohyb s bielou paliãkou. Základy zvládla, pochopila techniku
chôdze. Veºmi rada chodí na hodiny
telocviku, cviãí na hrazde, prelieza
prekáÏky a s veºkou obºubou skáãe na
trampolíne. Je obratná a silná. Za úãelom zlep‰enia jemnej motoriky a cviãení rytmického sluchu sa zúãastÀuje
v Stredisku Ateliér artherapie. Psychomotorick˘ v˘vin do jedného roku
v˘razne zaostával, po rehabilitáciach
Vojtovou metódou nastalo zlep‰enie.
Na základe v˘sledkov psychologického vy‰etrenia jej bolo odporuãené
zaradenie do Súkromnej ‰peciálnej
základnej ‰koly pre Ïiakov s autizmom, kde nastúpila v septembri ‰kolského roka 2006/2007.

STAROSTLIVOSË O NIKOLKU
Pobyt dieÈaÈa v profesionálnej rodine
je v prospech v‰estranného psychického, zdravotného a sociálneho v˘vinu
a je dôkazom napæÀania potrieb a práv
dieÈaÈa. Profesionálna rodina okrem
Nikolky vychováva e‰te svoje tri vlastné deti. V‰etci Nikolku s láskou prijali
medzi seba a prispôsobili jej harmonogram svojho kaÏdodenného Ïivota.
Veºká vìaka a obdiv patrí celej rodine
a ‰kole za nevyãerpateºnú energiu,
trpezlivosÈ, lásku a starostlivosÈ, ktorá
pomáha Nikolke ÏiÈ, prekonávaÈ prekáÏky a bojovaÈ so svojím handicapom. Z leÏiaceho dieÈaÈa sa za 7 rokov
akoby zázrakom stala mladá sleãna,
ktorá sa rada uãí, chodí do beÏnej
‰koly a zaãlenila sa do kolektívu zdrav˘ch detí.
Mgr. JANKA ÎILINSKÁ,
riaditeºka
Mgr. ADRIANA BRAÎINOVÁ,
sociálna pracovníãka
detsk˘ domov Necpaly
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KRÍŽOVKA

Tajnička – november 2006:
Nechávam ostatných hovoriť, aby som o tom vedel viac povedať sám. (Aristoteles)
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FEJTÓN

Sviatky spoznávania
Keì sa na obrazovkách zaãína objavovaÈ Santa Klaus
s fºa‰kou kokakoly, je to neklamné znamenie, Ïe uÏ ão
nevidieÈ, asi tak o mesiac, o dva, budú Vianoce. Keì sa
Santa objavuje uÏ kaÏdú polhodinu, ãím systematicky
narú‰a umelecké, ãi akékoºvek záÏitky divákov, treba zaãaÈ
uvaÏovaÈ o stromãeku a darãekoch. A keì uÏ v nás Santa
zaãína vzbudzovaÈ pocit paranoje tak, Ïe sa bojíme otvoriÈ
okrem kokakoly aj ktorúkoºvek inú konzervu v obave, Ïe
z nej urobí na nás „kuk a Ïmurk a ho-ho-ho!“, vtedy je to
neklamn˘ znak, Ïe sú Vianoce naozaj uÏ tu a treba vyraziÈ
„na zboj“ – teda do obchodov na nákupy.
Treba v‰ak priznaÈ, Ïe hoci mnohí z nás vo vianoãnom
období naozaj vyzerajú, ani ão by i‰li zo zboja, ÈaÏko posúdiÈ, kto vlastne je rámci vianoãn˘ch nákupov zbojník a kto
ozbíjan˘. Ale v˘mena pozícií je pre Vianoce typická
a úplne v poriadku. Deje sa vlastne neustále. Veì dokonca
ani pri stromãeku ãasto nevieme rozoznaÈ, kto sa darãekom
te‰í viac – obdarovanec, ãi obdarovateº? DávaÈ totiÏ uspokojuje oveºa viac neÏ dostávaÈ.
Typick˘m príkladom toho je napríklad moja vnuãka.
Pred Vianocami má vÏdy stra‰ne veºa práce, pretoÏe uÏ
odmala-maliãka pre v‰etk˘ch svojich blízkych darãeky
sama vyrába. Sú to neuveriteºné kreácie – ohÀostroj fantázie, zruãnosti a originálnych nápadov. Vystaãí si s farbiãkami, papierom, noÏnicami a lepidlom. Ale zato vôbec nemá
menej starostí neÏ tak˘ klasick˘ nakupovaã. Veì kaÏd˘ ten
darãek musí byÈ nieãím osobit˘. KaÏd˘ – a pre kaÏdého – je
in˘, re‰pektuje zvlá‰tnosti osobnosti „obdarovanca“ a uÏ
na prv˘ pohºad je zrejmé akési posolstvo, ktoré v sebe

nesie: Viem, kto si, viem, ão cíti‰, viem, na ão myslí‰,
a najmä – mám Èa rád.
Ja zasa pred Vianocami vÏdy preÏívam systematické
ataky a tlak „súkromnosti“. (SúkromnosÈ je v mojom chápaní opak verejnosti – teda v‰etci moji blízki, ãím v‰ak
nechcem povedaÈ, Ïe verejnosÈ je mi cudzia!) Teda celá
„súkromnosÈ“ sa pokú‰a rôznymi trikmi a psychick˘m
vydieraním vypáãiÈ zo mÀa informáciu, ak˘ darãek by som
chcel pod stromãek. Je to vÏdy ÈaÏk˘ a vyãerpávajúci boj.
Najmä z ich strany. Sú totiÏ vo veºkej nev˘hode. NemôÏu
a nedokáÏu ma zlomiÈ ani v˘sluchmi tretieho stupÀa. Odolám a neprezradím... pretoÏe to neviem ani ja sám.
Bude to zrejme preto, Ïe sa dostatoãne nepoznám.
Nemám totiÏ na seba ãas. V kaÏdodennom zhone vÏdy
okolo seba iba prebehnem, sotva sa pozdravím. Nemám ãas
sa pri sebe pristaviÈ, porozprávaÈ sa a zveriÈ so svojimi starosÈami a radosÈami. Viem síce v‰etko o svojich záºubách
a koníãkoch. Viem, ão sa mi páãi a nepáãi, viem, ão povaÏujem za cenné a hodnotné, ale neviem, ão vlastne chcem.
Neviem, ão chcem dnes, zajtra, a uÏ vôbec nie, ão by som
chcel v budúcnosti. Moje predstavy a oãakávania sú bez
konkrétnych kontúr, akoby upradené z predzimnej hmly.
A vÏdy, keì sa uÏ-uÏ dokáÏem sústrediÈ na to, aby som si
ich upresnil, fúkne vietor reality a v‰etko je úplne inak.
Závidím kaÏdému, kto presne vie, ão chce a ão oãakáva od
zajtraj‰ka a od budúcnosti. Ja to neviem, pretoÏe nemám ãas sa
dostatoãne spoznaÈ a spoznávaÈ. A asi nie som sám. A moÏno aj
nato sú Vianoce. Aby sme sa na chvíºu odpútali od chvatu
a zhonu a mohli sa lep‰ie spoznaÈ.
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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·Èastné sviatky vianoãné,
krásne ãaro polnoãné,
v‰etko krásne
v novom roku,
dobr˘ch ºudí
popri boku,
veºa ‰Èastia,
veºa zdravia,
nech sa v‰etky
plány zdaria,
na Silvestra ist˘ krok
a s ním ‰Èastn˘ nov˘ rok
praje

JÁN SIHELSKÝ
generálny riaditeľ
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
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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 %

9,12

9,27

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

15,64
14,84
13,24
8,75
6,79
5,06
5,01
2,23

15,60
15,07
13,35
8,99
6,94
5,17
5,30
2,33

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

Poradie okresov
Por.

Územie

1
Rimavská Sobota
2
Revúca
3
Kežmarok
4
Trebišov
5
Veľký Krtíš
6
Rožňava
7
Lučenec
8
Košice - okolie
9
Sabinov
10
Sobrance
11
Poltár
12
Gelnica
13
Michalovce
14
Vranov nad Topľou
15
Krupina
16
Žarnovica
17
Levoča
18
Banská Štiavnica
19
Svidník
20
Detva
21
Bardejov
22
Levice
23
Medzilaborce
24
Snina
25
Žiar nad Hronom
26
Prešov
27
Brezno
28
Stropkov
29
Spišská Nová Ves
30
Šaľa
31
Humenné
32
Nové Zámky
33
Turčianske Teplice
34
Košice II
35
Kysucké Nové Mesto
36
Stará Ľubovńa
37
Zvolen
38
Ružomberok
39
Poprad
40Dolný Kubín

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
27,84
25,47
21,60
21,23
21,08
20,50
19,33
19,00
18,97
18,68
18,11
16,91
15,96
15,66
15,65
15,52
14,64
14,49
14,37
14,02
13,60
13,30
13,28
13,27
12,80
12,66
12,50
12,47
12,43
9,91
9,80
9,62
9,45
9,15
8,85
8,55
8,54
8,41
8,37
8,35

28,35
25,66
21,41
21,56
21,19
21,01
18,99
19,17
19,08
18,57
18,36
17,15
16,19
15,63
15,16
15,33
14,32
13,81
14,20
13,62
13,49
13,43
14,14
13,25
12,78
12,95
11,99
12,81
12,58
10,38
10,15
9,83
9,55
9,30
8,95
8,27
8,59
8,67
8,76
8,69

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

Por.

Územie

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

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
8,24
8,21
8,03
7,87
7,77
7,62
7,52
7,45
7,26
7,18
7,09
7,02
6,91
6,63
6,30
6,22
6,22
5,97
5,71
5,62
5,26
4,91
4,57
4,57
4,57
4,53
4,06
3,93
3,75
3,63
3,20
3,19
2,96
2,47
2,06
1,79
1,77
1,74
1,69

8,56
1
8,25
-1
8,00
-1
8,44
3
7,92
•
7,80
-1
7,88
1
7,37
-1
7,17
-2
7,21
•
7,44
3
6,91
-1
7,00
1
6,88
•
6,69
•
6,57
•
6,33
•
6,22
•
6,08
•
5,70
•
5,55
•
5,24
•
4,99
•
4,61
-1
4,76
1
4,60
•
4,21
•
4,12
•
3,64
-1
4,00
1
3,30
•
3,11
•
3,07
•
2,63
•
2,18
•
1,78
-3
1,83
1
1,80
1
1,79
1
Zdroj: ÚPSVR

