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Na zaãiatku nového roka chcem zaÏelaÈ ãitateºom ãasopisu
Sociálna politika a zamestnanosÈ oceán zdravia, ako jednu
z najdôleÏitej‰ích hodnôt, hoci jeho cenu si spravidla uve-
domujeme vtedy, ak ho strácame. ëalej more lásky, lebo
ona je korením i soºou Ïivota a rieku ‰Èastia a radosti, ktoré
menia kaÏdodenné chvíle na v˘nimoãné. A aj nevysycha-
júci potôãik peÀazí – pretoÏe aj tie sú potrebné k Ïivotu. 

Rok 2007 bude pre ná‰ rezort rokom
nároãn˘ch úloh. Rozsiahla a spoloãensky
veºmi citlivá problematika rezortu sa
bezprostredne t˘ka kaÏdého z nás, preto
budeme postupne uskutoãÀovaÈ sociálny
program, ktor˘ smeruje k zabezpeãeniu
dôstojnej Ïivotnej úrovne pre v‰etk˘ch.
Zameriame sa na sociálnu únosnosÈ
reforiem, zachovanie sociálneho zmieru
a stability, rie‰enie problémov sociálne-
ho vylúãenia, zamestnanosti a zamestna-

teºnosti. V systéme je potrebné vykonaÈ viaceré úpravy
a zmeny, odstrániÈ destabilizujúce a diskriminaãné prvky.
Na to je nevyhnutná urãitá úroveÀ solidarity, pomoc ‰tátu
a vytvorenie náleÏitého právneho prostredia. 

Za zákon roka 2007 povaÏujeme Zákonník práce. Jeho
novelizáciou chceme vytvoriÈ optimálnu rovnováhu medzi
právami a povinnosÈami zamestnancov i zamestnávateºov,
jeho podobu dolaìujeme spoloãne s oboma stranami, kto-
r˘ch sa t˘ka. Chceme novelizovaÈ i ìal‰ie zákony súvisia-
ce s prácou a pracovn˘mi podmienkami – zákon o bezpeã-
nosti a ochrane zdravia pri práci, o kolektívnom vyjedná-
vaní, o sociálnom fonde, pripravujeme nov˘ zákon o mini-
málnej mzde. Od pripravovaného návrhu zákona o sluÏ-
bách zamestnanosti oãakávame zavedenie nov˘ch aktív-
nych opatrení na trhu práce. 

Za veºmi dôleÏité povaÏujem dokonãenie komplexnej
anal˘zy dôchodkovej reformy, osobitne II. – kapitalizaãného
piliera, ktorá zmapuje jeho skutoãné dopady na rozpoãet
Sociálnej poisÈovne. V súãasnosti vieme, Ïe v dvojpilierovom
systéme je niekoºko stotisíc ºudí, pre ktor˘ch je systém nev˘-
hodn˘. Rie‰ení tejto situácie je niekoºko, rozhodneme sa pre
vyváÏené, zabezpeãujúce stabilitu a udrÏateºnosÈ I. piliera 
– ten je základom hmotného zabezpeãenia pre takmer 
1,5 milióna poberateºov dôchodkov˘ch dávok, ale zároveÀ
aj ochranu vkladov dobrovoºn˘ch sporiteºov v II. pilieri. 

Medzi priority rezortu patrí aj oblasÈ ‰tátnej sociálnej
podpory rodinám s deÈmi. Te‰í ma, Ïe od 1. januára sa
stal skutoãnosÈou jedenásÈtisícov˘ príplatok k príspevku
pri narodení prvého dieÈaÈa. V nadväznosti na Progra-
mové vyhlásenie vlády pripravujeme novú úpravu
poskytovania rodiãovského príspevku. Nezabúdame ani
na star‰ích a obãanov so zdravotn˘m postihnutím, mimo-
riadne dôleÏit˘mi budú návrhy dvoch nov˘ch zákonov 
– o sociálnych sluÏbách a o kompenzácii sociálnych
dôsledkov ÈaÏkého zdravotného postihnutia. 

Nech budú spomínané pripravované právne normy
v pôsobnosti ná‰ho rezortu akokoºvek dobré, dôleÏité je
ich uplatÀovanie v praxi, v prospech konkrétneho obãa-
na. Tu, tak ako doposiaº, zohrávajú kºúãovú úlohu ºudia,
ktor˘ch prácu si vysoko váÏim a oceÀujem ju: zamestnan-
ci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradov
a in‰pektorátov práce, detsk˘ch domovov, zariadení so-
ciálnych sluÏieb, Sociálnej poisÈovne. Nov˘ rok znamenal
pre viacero t˘chto in‰titúcií aj príchod nov˘ch riadiacich
pracovníkov. Veºmi si Ïelám, aby s nimi priniesol aj
korektnosÈ, slu‰nosÈ a toleranciu. 

VIERA TOMANOVÁ,
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
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Ž ivot ãloveka síce pravidelne
a neúprosne odmeriava ãas, no
viac si pamätáme jednotlivé uda-

losti, ktoré nám ho ovplyvnili alebo
zmenili. Na‰e úrady sú in‰titúcie, ktoré
majú vo svojej pôsobnosti úlohu pora-
diÈ, pomôcÈ a vyrie‰iÈ práve tie najÈaÏ-
‰ie Ïivotné situácie.

Aj okresy Poprad a Levoãa, v kto-
r˘ch poskytujeme sluÏby na troch pra-
coviskách, suÏuje nezamestnanosÈ,
sociálna a hmotná núdza. Rastúci po-
diel nevzdelan˘ch a nekvalifikovan˘ch
obãanov, vysok˘ podiel rómskeho oby-

vateºstva, ktoré je z väã‰ej ãasti bez kva-
lifikácie a zároveÀ ÈaÏko adaptabilné na
nové ekonomické podmienky, izolácia
‰kôl od praxe, prejavujúca sa v nedosta-
toãnom prepojení medzi v˘chovno-
-vzdelávacím procesom a trhom práce,
sú neprehliadnuteºn˘mi slab˘mi strán-
kami oboch okresov. V okrese Levoãa sa
k tomu pridruÏuje aj málo rozvinutá
priemyselná základÀa a dlhodobo upa-
dajúca poºnohospodárska v˘roba.

Napriek t˘mto aspektom sme regió-
nom s priazniv˘mi prírodn˘mi pod-
mienkami, vhodn˘mi pre rozvoj ces-
tovného ruchu, kúpeºníctva a ‰portu,
s dobrou dostupnosÈou, rozvinutou
infra‰truktúrou, vysok˘m podielom

odborne kvalifikovanej pracovnej sily.
Úrad venuje osobitnú pozornosÈ spolu-
práci s nov˘mi investormi vstupujú-
cimi na trh práce. Nezanedbáva pritom
existujúcich zamestnávateºov, samos-
právu a iné subjekty, pôsobiace v oblas-
ti zamestnanosti a sociálnych vecí.
Nev˘hodou sa javí skutoãnosÈ, Ïe na
trhu práce vzniká postupne v urãit˘ch
profesiách nerovnováha spôsobená
v˘vojom ‰truktúry disponibiln˘ch
uchádzaãov o zamestnanie, mierou
nezamestnanosti, ktorá v okrese Poprad
poklesla dokonca pod celoslovensk˘

priemer, s viac neÏ 50 %-n˘m podielom
dlhodobo evidovan˘ch uchádzaãov
o zamestnanie s nízkym stupÀom vzde-
lania, ãasto bez pracovn˘ch návykov
a zruãností a takmer Ïiadnej motivácie.

Keì som pred rokmi zaãínala praco-
vaÈ s klientom, bolo pre mÀa neuveriteº-
ne stresujúce, ak sa vedomosti a energia,
ktoré som do svojej práce vloÏila, nepre-
javili okamÏit˘m efektom. Skoro som
v‰ak pochopila, Ïe aj najkvalitnej‰ie
poradenstvo a ochota pomáhaÈ sú pro-
cesom vyÏadujúcim ãas a trpezlivosÈ.
Priznám sa, v kútiku srdca závidím tre-
tiemu sektoru, s akou hrdosÈou sa doká-
Ïe predaÈ, ak ich práca pomôÏe ão len
jednému ãloveku. A ão my? Na‰a

niekoºkotisícová klientela má tieÏ svoje
mená a osudy. Hovoríme o nej väã‰inou
iba v ‰tatistikách. Vytvára nám mieru
nezamestnanosti, skupinu v sociálnej,
hmotnej núdzi, ba dokonca aj rizikové
skupiny. Hºadáme pre nich moÏnosti
uplatnenia, pripravujeme projekty,
zabezpeãujeme kurzy, sprostredkúva-
me mnoÏstvo informácií, ktoré môÏu
motivovaÈ a na‰tartovaÈ pozitívnu
zmenu Ïivotnej udalosti, ktorá ich pri-
pravila o prácu, zdravie, rodinu, stre-
chu nad hlavou. Za kaÏdou z t˘chto
udalostí je ãlovek a ten, kto mu pomá-
ha. Myslím, Ïe Ïiaden z na‰ich zamest-
nancov by nemal problém vysúkaÈ
z rukáva hneì niekoºko bolestn˘ch, tra-
gick˘ch, ãi neuveriteºn˘ch príbehov,
aké dokáÏe napísaÈ Ïivot. âasto jedna
nepriaznivá udalosÈ uvoºní lavínu ìal-
‰ích. Len vãasná a adekvátna pomoc
môÏe byÈ rie‰ením.

Disponujeme mnoÏstvom nástrojov,
ktoré môÏeme ponúknuÈ. T̆ m prv˘m
by mal byÈ úsmev, druh˘m podanie
ruky, tretím usadenie. O ostatn˘ch
hovoria zákony. ëakujem vám, kolego-
via, Ïe ich v‰etky – tie písané i nepísa-
né – realizujete v praxi! ªudia, ktorí nás
potrebujú, si to zaslúÏia a zásada trikrát
„R“ sa t˘m napæÀa: radosÈ rozdávaním
rastie.

Ing. Mgr. BOŽENA FIGLÁROVÁ,
riaditeľka ÚPSVR v Poprade 
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Poìakovanie.
Skonãil sa rok 2006. Pre niekoho bol úspe‰n˘m viac, pre
niekoho menej. Vá‰ ãasopis Sociálna politika a zamest-
nanosÈ ukonãil tretí, zaãína sa ‰tvrt˘ rok jeho existencie.
Od septembra roku 2004 bola jeho vedúcou osobnosÈou
‰éfredaktorka Mgr. Katarína Belická. Pod jej vedením sa
nám podarilo dostaÈ ho na úroveÀ, na ktorej je dnes. Aj
vìaka nej sa stal atraktívnym pre vás, i pre ‰irokú odbor-
nú verejnosÈ. Redakãn˘ kolektív pod jej vedením sa sna-
Ïil vybudovaÈ pre vás kvalitné periodikum, ktoré nechce
byÈ obrazom redakcie z pohºadu Ústredia, ale Ïiv˘m

fórom, v rámci ktorého si vymieÀajú skúsenosti a názory
ºudia z terénu – teda vy, ãitatelia. Sme presvedãení, Ïe
toto je správna cesta a po nej sa budeme uberaÈ aj v bu-
dúcnosti. Za prácu a vedenie ãasopisu chceme poìakovaÈ
b˘valej ‰éfredaktorke pani Kataríne Belickej. Vìaka nej
a jej vízii môÏeme povedaÈ, Ïe ãasopis Sociálna politika
a zamestnanosÈ je dnes uÏ akceptovan˘m a relevantn˘m
zdrojom informácií pre v‰etk˘ch, ktorí sa zaujímajú
o sociálnu, pracovnú a problematiku zamestnanosti.
ëakujeme!

Redakcia 

Prvý nástroj – úsmev
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poãtu vyraden˘ch osôb). Cez ÚPSVR Poprad bolo v sledova-
nom období roka 2006 umiestnen˘ch na trhu práce 2 647
UoZ, ktorí mali trvalé bydlisko v okrese Poprad. Pre nespolu-
prácu bolo vyraden˘ch 1 078 uchádzaãov o zamestnanie (t. j.
15,3 % z celkového poãtu vyraden˘ch osôb). 
V okrese Levoãa odtok UoZ dosiahol 115 osôb. V priebehu

roku 2006 odtok UoZ predstavoval 2 283 osôb, ão predstavuje
v priemere (11 mesiacov) 208 osôb na mesiac. V porovnaní
s rokom 2005 ide o nárast o + 8 osôb vyraden˘ch. Z celkového
poãtu vyraden˘ch sa na trhu práce sa umiestnilo 1 131 osôb 
(t. j. 49,5 % z celkového poãtu vyraden˘ch osôb). Cez ÚPSVR
Poprad bolo v sledovanom období roka 2006 umiestnen˘ch na
trhu práce 607 UoZ, ktorí mali trvalé bydlisko v okrese Levoãa.
Pre nespoluprácu bolo vyraden˘ch 714 uchádzaãov o zamest-
nanie (t. j. 31,3 % z celkového poãtu vyraden˘ch osôb). Ostat-
ní vyradení UoZ boli v poãte 438, t. j. 19,2 %.

Dá sa kon‰tatovaÈ, Ïe skrátenie sankãnej lehoty zo 6 na 3
mesiace po novele zákona s úãinnosÈou od 1. 1. 2006 nepri-
nieslo Ïiadne problémy, ani sa nepotvrdili obavy z moÏn˘ch
negatívnych dopadov. Pri takom vysokom poãte rozhodnutí
o sankãnom vyradení neboli nijaké dramatické ani poãty
odvolaní. V roku 2005 bolo podan˘ch 8 odvolaní a v roku
2006 dokonca len 3 odvolania.

ŠTRUKTÚRA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

� Podºa veku
V oboch okresoch vo vekovej ‰truktúre sú dve tendencie

v˘voja, poãet UoZ vo veku do 29 rokov má klesajúcu tenden-
ciu, naopak, najväã‰í nárast nastal v skupine UoZ nad 50
rokov. V okrese Poprad v porovnaní s rokom 2000 stúpol
podiel UoZ na absolútnom poãte aÏ o 11,1 percentuálneho
bodu, v okrese Levoãa o 8,5 percentuálneho bodu.

PERSPEKTÍVNE OKRESY
Silnou stránkou oboch okresov sú vhodné prírodné podmien-
ky pre rozvoj cestovného ruchu a ‰portu, dobre rozvinutá sieÈ
bankovníctva a priaznivá komunikaãná dostupnosÈ (letisko,
Ïeleznica, buduje sa diaºnica D1), preto sú perspektívnou
oblasÈou pre roz‰irovanie v˘roby a pre nové investície. Prv˘m
investorom, ktor˘ zaãal v˘robu v novom Priemyselnom
parku Poprad – Matejovce v septembri 2006 so zaãiatoãn˘m
poãtom pracovníkov 50 – 60, je spoloãnosÈ Global Garden
Products. Táto talianska spoloãnosÈ sa zaoberá v˘robou
záhradnej techniky a celkovo plánuje zamestnaÈ 300 ºudí.
V priebehu roka 2007 by malo v parku zaãaÈ s v˘robou ìal-
‰ích 5 firiem, kde by si mohlo nájsÈ uplatnenie ìal‰ích 300
ºudí hlavne v robotníckych profesiách. Aj v okrese Levoãa sa
v súãasnosti plánuje v˘stavba priemyseln˘ch parkov, a to
v lokalite mesta Levoãa a obce Spi‰sk˘ Hrhov.

VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI
V okresoch Poprad a Levoãa má z dlhodobého hºadiska kle-
sajúci charakter. � Miera evidovanej nezamestnanosti

V okrese Poprad (MEN) k 30. 11. 2006 dosiahla 8,37 %.
Priemerná MEN v roku 2006 predstavuje 10,1 % a medzi-
roãne poklesla o -2,3 percentuálneho bodu. Od 1. 1. 2006 do 
30. 11. 2006 v okrese Poprad pretrvávalo klesanie nezamest-
nanosti a v uvedenom období pokleslo o 3,3 %. Od januára
2006 je MEN okresu Poprad niÏ‰ia ako MEN Slovenska.

V okrese Levoãa miera evidovanej nezamestnanosti do-
siahla ku koncu novembra 14,64 %. Medziroãne poklesla 
o -0,93 percentuálneho bodu. Priemerná MEN za rok 2006
predstavuje 15,8 % a medziroãne poklesla o -0,32 %. V roku
2006 v okrese Levoãa pretrvávalo klesania miery evidovanej
nezamestnanosti, mierny nárast v MEN nastal v mesiaci
november. Pre tento okres je charakteristick˘ nárast v MEN
v zimn˘ch mesiacoch (november – január), keìÏe okres Levo-
ãa je charakteristick˘ sezónnou zamestnanosÈou.

� Prítok uchádzaãov o zamestnanie
V okrese Poprad dosiahol 426 osôb. V priebehu roka 2006

(január – november) sa do evidencie UoZ zaradilo 5 414 osôb,
ão predstavuje v priemere 492 osôb za mesiac. V porovnaní
s rokom 2005 ide o pokles o -60 osôb zaraden˘ch v priemere
za mesiac. 

V okrese Levoãa prítok UoZ dosiahol 175 osôb. Od 1. 1. 2006
do 30. 11. 2006 prítok UoZ predstavoval 1 927 osôb, ão pred-
stavuje v priemere 175 osôb na mesiac. V porovnaní s rokom
2005 ide o nárast o + 4 osoby zaradené v priemere za mesiac.

� Odtok uchádzaãov o zamestnanie
V okrese Poprad odtok UoZ dosiahol 533 osôb. V priebe-

hu roku 2006 odtok UoZ predstavoval 7 047 osôb, ão pred-
stavuje v priemere (11 mesiacov) 641 osôb na mesiac.
V porovnaní s rokom 2005 ide o pokles -12 osôb vyraden˘ch
v priemere za mesiac. Z uvedeného poãtu vyraden˘ch sa na
trhu práce umiestnilo 4 234 osôb (t. j. 60,1 % z celkového

Vývoj nezamestnanosti 
v okresoch Poprad a Levoča
Do pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade patria okresy Poprad a Levoča.
Okres Poprad je svojou rozlohou najväčším okresom Prešovského kraja, na rozlohe 1 112 km2 žije
104 326 obyvateľov (k 31. 12. 2005). V samotnom meste Poprad žije 55 158 obyvateľov. Okres
Levoča je, naopak, najmenším okresom Prešovského kraja, na rozlohe 357 km2 žije 32 377 obyva-
teľov. V samotnej Levoči žije 14 677 obyvateľov.

ČLENENIE UOZ PODĽA VEKU (STAV  K 30. 11. 2006)

Okres Poprad
� 15 – 24 r. 995

� 25 – 34 r. 1 445

� 35 – 49 r. 2 064

� nad 50 r. 1 164

Okres Levoča
� 15 – 24 r. 452

� 25 – 34 r. 644

� 35 – 49 r. 840

� nad 50 r. 381
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� Podºa dæÏky evidencie 
Najv˘raznej‰ím pretrvávajúcim problémom z pohºadu

‰truktúry UoZ je vysok˘ podiel dlhodobo evidovan˘ch UoZ
(DUoZ) na celkovom poãte UoZ. 

V okrese Poprad v roku 2006 dosiahol priemern˘ poãet
UoZ, ktorí sú v evidencii dlh‰ie ako 12 mesiacov, hodno-
tu 3 713, priãom v percentuálnom porovnaní tvoria títo
UoZ viac ako polovicu zo v‰etk˘ch uchádzaãov o zamest-
nanie, 58 %. Najv˘raznej‰í nárast v podiely na absolút-
nom poãte v porovnaní s rokom 2000 nastáva v skupine
UoZ, ktorí sú v evidencii dlh‰ie ako 4 roky – nárast pred-
stavuje 17,5 %. V okrese Levoãa podiel UoZ evidovan˘ch

na ÚPSVR viac ako 1 rok na priemernom absolútnom
poãte UoZ dosiahol 54,2 % a priemern˘ absolútny poãet
DUoZ bol 1 331. Pri medziroãnom porovnaní moÏno kon-
‰tatovaÈ, Ïe nárast nastal v skupine UoZ, ktorí sú v evi-
dencii dlh‰ie ako 4 roky. V tejto skupine UoZ v porovnaní
za posledn˘ch 6 rokov nastal nárast aj v absolútnom poãte
a taktieÏ percentuálny podiel stúpol v porovnaní s rokom
2000 aÏ o 12,9 %. 

� Podºa vzdelania
V okrese Poprad z hºadiska vzdelanostnej ‰truktúry naj-

viac uchádzaãov o zamestnanie je s nízkym stupÀom vzde-
lania – k 30. 11. 2006 tvorili UoZ bez vzdelania a so základ-
n˘m vzdelaním najväã‰í podiel na celkovom poãte UoZ,
52,5 %. U uvedenej skupiny UoZ dochádza k najv˘raznej-
‰iemu nárastu v podiele na absolútnom poãte UoZ. S podie-
lom 23,9 % nasledovali UoZ s vyuãením. V okrese Levoãa
‰truktúra UoZ podºa vzdelania je obdobná ako v okrese
Poprad, najviac UoZ je s nízkym stupÀom vzdelania a na
absolútnom poãte UoZ tvoria 57,4 %. 23,2 % tvoria UoZ
s vyuãením. V porovnaní s rokom 2000 u v‰etk˘ch skupín
UoZ nastal pokles v podiele na celkovom poãte, k nárastu
do‰lo v skupine UoZ s nízkym stupÀom vzdelania.

� Podºa KZAM
Nepriaznivé zloÏenie UoZ je aj z uvedeného hºadiska,

v okrese Poprad 35 % tvoria pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci a 33 % tvoria osoby bez pracovného zaradenia,
v okrese Levoãa aÏ 66 % tvoria osoby bez pracovného
zaradenia.

Ing. DANIELA TROPPOVÁ
oddelenie informatiky, analýz a štatistických zisťovaní,

ÚPSVR v Poprade

ČLENENIE UOZ PODĽA DOBY EVIDENCIE

Okres Poprad
� 0 – 6 mesiacov 1 711

� 7 – 12 mesiacov 591

� 13 – 24 mesiacov 749

� 25 – 48 mesiacov 1 059

� nad 48 mesiacov 1 558

Okres Levoča
� 0 – 6 mesiacov 723

� 7 – 12 mesiacov 326

� 13 – 24 mesiacov 339

� 25 – 48 mesiacov 373

� nad 48 mesiacov 556

AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ
Poãas obdobia rokov 2004 – 2006
vyãlenila Európska únia budúcim ãlen-
sk˘m ‰tátom 21,7 mld EUR, ktoré boli
urãené prostredníctvom ‰trukturál-
nych fondov na investície do hospo-
dárskeho rozvoja, zamestnanosti a regi-
onálnej a sociálnej súdrÏnosti, pre
úrady práce hlavne Európsky sociálny
fond. V súãasnom období sa Európsky
sociálny fond vo veºkej miere podieºa
na zvy‰ovaní moÏnosti uplatnenia UoZ
na trhu práce v rámci národn˘ch pro-
jektov a spolupráce pri realizácii pro-
jektov získan˘ch v rámci grantov
a v˘ziev. Najviac vyuÏívan˘m nástro-

jom pre rizikové skupiny je aktivaãná
ãinnosÈ, ktorá sa realizuje Národn˘m
projektom V. Podiel dlhodobo evidova-
n˘ch UoZ zúãastÀujúcich sa na aktivaã-
n˘ch prácach v jednotliv˘ch rokoch sa
pohybuje od 74 % do 87 %, podiel Ïien
v kaÏdom roku bol vy‰‰í ako 50 %. 

VYTVÁRANIE 
PRACOVNÝCH MIEST
Vytváranie pracovn˘ch miest bolo
podporované Národn˘mi projektmi
I a II a taktieÏ dvomi v˘zvami, ktoré
boli realizované koncom roka 2005
a v roku 2006. Najviac miest bolo
vytvoren˘ch a obsaden˘ch uchádzaã-
mi o zamestnanie, ktorí zaãali podni-
kaÈ podºa § 49. Najväã‰í záujem bol
o podnikanie v oblastiach stavebníc-
tva a sluÏieb. Men‰í záujem bol pri
zamestnávaní obãanov so zdravot-
n˘m postihnutím napriek tomu, Ïe
v˘‰ky príspevkov v danej oblasti pri
vytváraní pracovn˘ch miest sú zaují-
mavej‰ie. Veºk˘ záujem zamestnáva-

Odbor služieb zamestnanosti ÚPSVR v Poprade realizuje imple-
mentáciu zákona o zamestnanosti v územnom obvode okresov
Poprad a Levoča. Rozdielne ekonomické a geografické podmien-
ky okresov majú  vplyv na vývoj nezamestnanosti v nich, pričom
pôsobením nástrojov služieb zamestnanosti dochádza k znižova-
niu nezamestnanosti. V negatívnom svetle však vystupuje zvyšo-
vanie pomeru rizikových skupín, ako sú dlhodobo evidovaní,
nezamestnaní po 50. roku veku a bez vzdelania alebo len so
základným vzdelaním, čo je spoločným znakom oboch okresov.  

Nástroje podpory a pomoci

§ 52 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ – POČTY ZÚČASTNENÝCH UOZ
Celkový počet z toho
zúčastnených UoZ dlhodobo evidovaní ženy nad 50 rokov

počet v % počet v % počet v %
rok 2004 3 401 2 515 73,95 1 881 55,31   443 13,03
rok 2005 3 098 2 509 80,99 1 597 51,55   453 14,62
rok 2006 6 644 5 777 86,95 3 531 53,15   1 070 16,10
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telia neprejavovali ani o vytváranie
pracovn˘ch miest pre znev˘hodne-
n˘ch uchádzaãov o zamestnanie
podºa § 50, kde ch˘bali väã‰í inves-
tori, ktorí by vytvorili nové pracovné
miesta. Potenciál tvorby pracovn˘ch
miest sa v dostatoãnej miere vyãerpal
pri realizácii V˘zvy ã. 1/2005 – §54
ods. 2 písmena a) a druhej V˘zvy 
ã. 1/2005 – §54 ods. 2 písmena a) 
– „Podpora vytvárania nov˘ch pra-
covn˘ch miest formou nenávratn˘ch
pau‰álnych príspevkov“. V rámci
v˘zvy z roku 2005 bolo schválen˘ch
67 Ïiadostí, ãím sa vytvorilo 167 pra-
covn˘ch miest v celkovej v˘‰ke 
20 329 200 Sk. Na v˘zvu v roku 2006
bolo podan˘ch 105 Ïiadostí. Po ich
posúdení bolo uzatvoren˘ch 92
dohôd na vytvorenie 221 pracovn˘ch
miest v celkovej v˘‰ke 27 467 638 Sk.

VZDELÁVANIE
KaÏdoroãne registrujeme veºk˘ záu-
jem o vzdelávanie a prípravu pre trh
práce. KeìÏe na vzdelávanie zo záko-
na nie je právny nárok, moÏnosti sú
v tomto smere limitované v˘‰kou pri-
delen˘ch finanãn˘ch prostriedkov.
Pri vzdelávaní sa zohºadÀujú potreby
trhu práce a záujem uchádzaãov
o zamestnanie. Pretrváva stály záu-
jem o poãítaãové kurzy, úãtovníctvo,
opatrovateºskú sluÏbu, kurzy pre
pozíciu kuchár, ãa‰ník, pracovník
SBS a zváraã. Vzhºadom na atraktív-
nu polohu ná‰ho regiónu pre vznik
a otváranie nov˘ch hypermarketov
bol zaujímav˘ kurz registraãnej
pokladne, kde UoZ absolvovali prax

priamo v jednom z nich. Z 25 uchá-
dzaãov o zamestnanie, ktorí úspe‰ne
absolvovali kurz, sa 19 zamestnalo.
In‰piratívnou vzdelávacou aktivitou
bol kurz „podnikov˘ archivár“, kde sa
novelou zákona o registratúrnom po-
riadku, ktor˘ platí aj pre firmy, otvoril
pre uchádzaãov o zamestnanie pries-
tor na získanie zamestnania. Po úspe‰-
nom ukonãení kurzu sa podarilo
zamestnaÈ 18 uchádzaãom o zamestna-
nie z 20, ão predstavuje 90 %-nú
úspe‰nosÈ. 

SPOLUPRÁCA
Na zlep‰enie moÏnosti vzdelávania
pre uchádzaãov o zamestnanie sme sa
zapojili do spolupráce pri realizácii
projektov, ktoré zabezpeãovali úspe‰ní
Ïiadatelia v na‰om regióne. V roku
2005 to bolo spolu 7 projektov, na kto-
r˘ch sa zúãastnilo 102 uchádzaãov
o zamestnanie. Zamerané boli na Ïeny,
Ïeny po materskej dovolenke, Ïeny
s rodinn˘mi povinnosÈami, absolven-
tov ‰kôl, dlhodobo evidovan˘ch
a pedagógov. Projekty smerovali k zís-
kaniu teoretick˘ch a praktick˘ch skú-
seností pre uplatnenie sa na meniacom
trhu práce. Îenám po materskej dovo-
lenke uºahãili návrat na trh práce,
vytvorili lep‰ie podmienky pre zosúla-
denie ich pracovného a rodinného
Ïivota. Prínos zaznamenali aj projekty
pre záujemcov o podnikanie z radov
Ïien a osôb s rodinn˘mi povinnosÈami,
a to vyrie‰enie otázky svojej zamestna-
nosti samozamestnaním, moÏnosÈ
aktívnej realizácie inovatívnych pod-
nikateºsk˘ch nápadov, stimuláciu

odhodlania zaloÏiÈ vlastn˘ mal˘ pod-
nik, získanie potrebn˘ch odborn˘ch
vedomostí a rozvoj podnikateºsk˘ch
zruãností. Prioritou projektov bolo
taktieÏ zv˘‰enie potenciálu adaptabi-
lity a flexibility osôb vstupujúcich na
trh práce, a to formou ìal‰ieho vzde-
lávania a pruÏného reagovania na
zmeny v poÏiadavkách trhu práce,
zv˘‰ením kvality celoÏivotného
vzdelávania. 

V roku 2006 sa realizovalo 23 pro-
jektov, na ktor˘ch sa zúãastnilo 480
UoZ. Projekty boli zamerané pre cie-
ºovú skupinu z radov dlhodobo neza-
mestnan˘ch, absolventov ‰kôl, obãa-
nov star‰ích ako 50 rokov veku, Ïien
po materskej dovolenke a obãanov so
zdravotn˘m postihnutím. Na‰li
pomoc pri hºadaní svojho uplatnenia
na trhu práce, boli im umoÏnené
rekvalifikaãné kurzy v rámci niekto-
r˘ch projektov podºa v˘beru z ponu-
ky kurzov (kuchár, masér, opatro-
vateºka, záhradník). Za úãinnú moti-
váciu pre absolventov so záujmom
o vstup na trh práce v ãlensk˘ch kra-
jinách EÚ povaÏujeme projekty
zamerané na získanie informácií
o podmienkach práce v jednotliv˘ch
krajinách, a tieÏ zdokonaºovanie
v oblasti kore‰pondencie podºa ‰tan-
dardov EU. Projekty zamerané na
prehæbenie digitálnej gramotnosti
odbúrali stres z pouÏívania poãítaãa.
Úãastníci projektu z radov dlhodobo
nezamestnan˘ch obãanov získali
nové vedomosti a zruãnosti z oblasti
práce s informaãn˘mi technológiami,
nauãili sa prakticky ovládaÈ operaãn˘
systém MS Windows. V rámci bloku
v˘uãby anglického jazyka si prehæbili
jazykové znalosti a t˘m aj praktické
vyuÏitie jazyka. 

Ing. IGOR CHALUPKA,
vedúci oddelenia metodiky APTP a PR

RENÁTA KUKUROVÁ
oddelenie sprostredkovateľských služieb

ÚPSVR v Poprade

POČTY UOZ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTOV
Počet realizovaných Počet Ostatní 
projektov zaradených UoZ Ženy znevýhodnení UoZ

Rok 2005 7 102 71 35
Rok 2006 23 480 263 215

POČTY ZÚČASTNENÝCH UOZ NA VZDELÁVANÍ 
A PRÍPRAVE PRE TRH PRÁCE

Celkový počet z toho
zúčastnených UoZ dlhodobo evidovaní ženy nad 50 rokov

počet v % počet v % počet v %
rok 2004 655 279 42,60 403 61,53 85 12,98
rok 2005 731 289 39,53 499 68,26 102 13,95
rok 2006 143 70 48,95 88 61,54 24 16,78

POČTY UMIESTNENÝCH UOZ NA VYTVORENÉ PRACOVNÉ MIESTA
Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006

UoZ DEN Ženy + 50 r UoZ DEN Ženy + 50 r UoZ DEN Ženy + 50 r
§ 49 154 95 59 15 293 148 111 42 247 105 99 21
§ 50 26 26 14 1 50 50 34 7 55 45 22 6
§ 56 0 0 0 0 17 2 9 1 17 3 10 3
§ 57 8 2 2 1 22 5 13 5 13 1 4 5
§ 59 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
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POČET OBČANOV V HMOTNEJ NÚDZI 
sa pohybuje v rozmedzí od 6 900 do 7 600 a z celkového poãtu oby-
vateºov okresu Poprad predstavuje 7,3 %. Skupina obãanov odká-
zan˘ch na pomoc je zloÏená z obãanov od 16 rokov a viac takto:� obãania, ktorí sú v evidencii uchádzaãov o zamestnanie,
v poãte 2 217;� nezaopatrené deti v poãte 2 750;� obãania, ktorí si pre rôzne prekáÏky nemôÏu zvy‰ovaÈ príjem
vlastnou prácou (dôchodcovia, poberatelia aktivaãného príspev-
ku z dôvodu zamestnania sa, starostlivosÈ o deti) v poãte 1 954;� zostáva e‰te skupina obãanov, ktorí nie sú v evidencii UoZ
pre nespoluprácu alebo pre nezáujem, v poãte 579 – sú to v‰ak
obãania v produktívnom veku. 

SKUPINA OBČANOV, KTORÍ SI MÔŽU 
NEPRIAZNIVÚ SITUÁCIU RIEŠIŤ PRÁCOU
a ktorí sú evidovaní ako UoZ, je ‰trukturovaná nasledovne:
z hºadiska vekovej ‰truktúry je najpoãetnej‰ou skupina vo veku 
35 – 50 rokov, predstavuje 42 % nezamestnan˘ch obãanov
v hmotnej núdzi. 

Z uchádzaãov o zamestnanie v hmotnej núdzi je 60 % len so
základn˘m vzdelaním a 25 % s úpln˘m stredo‰kolsk˘m vzdela-
ním, ktoré nekore‰ponduje s potrebou trhu práce.

Alarmujúci je poãet UoZ v hmotnej núdzi, ktorí sú bez zamest-
nania dlh‰ie ako 12 mesiacov. Ich poãet dosahuje okolo 78 %, pri-
ãom skupina s dæÏkou evidencie nad 48 mesiacov predstavuje 
42 % z uchádzaãov o zamestnanie v hmotnej núdzi. 

TZV. NEMENNÁ SKUPINA OBČANOV
Z tejto anal˘zy moÏno urobiÈ záver, Ïe v systéme hmotnej núdze
sa dlhodobo usadila nemenná skupina obãanov bez ‰ance systém
opustiÈ. Skupina je marginalizovaná vzdelaním. 
Zo sociologického pohºadu je to skupina, ktorá Ïije na úrovni

zabezpeãovania základn˘ch fyziologick˘ch potrieb zo sociálneho
systému. V hierarchii zabezpeãovania ºudsk˘ch potrieb stojí na
najniÏ‰om stupni a jej motivácia je problematická. 
V systéme pomoci v hmotnej núdzi sú zakomponované aj moti-

vaãné prvky. MoÏnosÈ zv˘‰iÈ si príjem úãasÈou na men‰ích obec-
n˘ch sluÏbách vyuÏíva 74 % z potenciálnych moÏn˘ch uchá-
dzaãov o zamestnanie v hmotnej núdzi. 
Vysoko sa osvedãil adresn˘ spôsob sociálnej pomoci vo forme

dotácií pre deti z rodín v hmotnej núdzi v matersk˘ch a základ-
n˘ch ‰kolách. Dotácia na stravu zlep‰ila ‰kolskú dochádzku a eli-
minovala hlad detí. V penetrácii stravn˘ch programov sme do-
siahli 81 % a sme na hranici, pretoÏe pre populáciu vo veku 3 – 6
rokov nie sú v kaÏdej obci zriadené materské ‰koly, a preto sú
v programe zapojení iba na 32 %, ão zniÏuje jeho úspe‰nosÈ.

Systém sociálnej pomoci je nastaven˘ v relácii k Ïivotnému
minimu (ÎM) nasledovne:

Modelová skupina % ÎM� Jednotlivec 102� Jednotlivec s dvoma malolet˘mi deÈmi 109� Jednotlivec s dvoma plnolet˘mi deÈmi 
do 25 rokov veku 94� Jednotlivec s piatimi malolet˘mi deÈmi 103� Jednotlivec s piatimi plnolet˘mi deÈmi 
do 25 rokov veku 80� Dvojica obãanov bez detí 108� Dvojica obãanov s dvoma malolet˘mi deÈmi 104� Dvojica obãanov s piatimi malolet˘mi deÈmi 101� Dvojica obãanov s piatimi plnolet. deÈmi 
do 25 rokov veku 82

Pri v˘poãte sme zohºadnili príjem plynúci do modelov˘ch sku-
pín zo systému pomoci v hmotnej núdzi vrátane dotácií na stra-
vu, ‰kolské pomôcky a motivaãn˘ príspevok a príjem zo systému
‰tátnych sociálnych dávok. Z porovnania by sa dalo usudzovaÈ,
Ïe v systéme je najslab‰ím ãlánkom skupina s dospel˘mi deÈmi.
PovaÏujeme tento stav za správny, pretoÏe dospelé deti by sa
mali osamostatniÈ získaním vlastn˘ch príjmov. 

NÁVRHY NA RIEŠENIE
Z uvedenej anal˘zy a praxou získan˘ch poznatkov môÏeme kon-
‰tatovaÈ, Ïe v hmotnej núdzi dlhodobo uviazla skupina obãanov,
ktorá pre vek a vzdelanie má váÏnu prekáÏku vyuÏiÈ jestvujúce
nástroje politiky zamestnanosti. Myslíme si, Ïe pred nami stojí
úloha pripraviÈ opatrenia, ktoré túto skupinu integrujú pri zacho-
vaní ich etnickej autonómie. Ich marginalizácia (exklúzia) je pre
spoloãnosÈ rizikom v raste kriminality a polarizácii spoloãnosti.
Podºa ná‰ho názoru by opatrenia zamestnanosti mali smerovaÈ aj
do zmeny správania sa tejto skupiny obãanov, a to cez komunit-
né centrá, ‰kolstvo a rozvoj infra‰truktúry ako nástroja komunál-
nej politiky.

Ing. MÁRIA HOLLÁ,
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny

ÚPSVR v Poprade

Analogicky s vývojom miery nezamestnanosti, ktorá klesá, by sme očakávali rovnaký trend aj
v počtoch občanov odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Tu je však vývoj odlišný. Počet občanov
odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi má nemenný, miestami narastajúci charakter. 

Uchádzači o zamestnanie 
z pohľadu hmotnej núdze

VÝVOJ POČTU POBERATEĽOV/SPOLUPOSUDZOVANÝCH
NA DHN 

� poberatelia

� spoluposudzovaní

ROZDELENIE UOZ POSUDZOVANÝCH NA DNH 
PODĽA DĹŽKY EVIDENCIE NA DHN 

� do 6 
mesiacov

� od 7 do 12
� od 13 do 24 

� od 25 do 48
�nad 48
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Podľa § 38 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele musí každá fyzická osoba, ktorá má záu-
jem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, absolvovať prípravu na
náhradnú rodinnú starostlivosť (NRS) v rozsahu najmenej 26
hodín individuálnou alebo skupinovou formou. Túto prípravu
zabezpečuje každý ÚPSVR alebo akreditovaný subjekt, pričom
spomínaná fyzická osoba má možnosť voľby.

ČO HOVORÍ ZÁKON
Príprava na NRS spoãíva:
a) v poskytnutí základn˘ch informácií

najmä o:
1. náhradnej rodinnej starostlivosti,
2. v˘vine dieÈaÈa a jeho potrebách,
3. právach dieÈaÈa v NRS,
4. právach a povinnostiach rodiãa dieÈa-

Èa;
b) v posudzovaní spôsobilosti fyzickej

osoby, ktorá má záujem staÈ sa pestú-
nom alebo 
osvojiteºom, na vykonávanie náhrad-
nej rodinnej starostlivosti.

AKO TO MÔŽE VYZERAŤ V PRAXI 
V˘hody skupinovej prípravy povaÏuje-
me za natoºko v˘znamné, Ïe sme sa uÏ
pred niekoºk˘mi rokmi rozhodli upred-
nostniÈ túto formu prípravy pred indivi-
duálnou formou, aj keì sme stále pre-
svedãené o tom, Ïe najideálnej‰ia je ich
kombinácia. 

Vytvorenie novej skupiny Ïiadateºov
o NRS je pre nás, psychologiãky a záro-
veÀ lektorky, vÏdy veºká v˘zva, dobro-
druÏstvo, ale aj nesmierna zodpoved-
nosÈ. Ide o prípravu, v˘sledkom ktorej
má byÈ jasné formulovanie záveru, ãi sú
tí-ktorí Ïiadatelia spôsobilí na prijatie
dieÈaÈa do rodiny. Otázka znie, akou ces-
tou a ak˘mi prostriedkami môÏeme zís-
kaÈ presvedãenie, Ïe sa dieÈaÈu v tejto
rodine bude dobre dariÈ a Ïe bude v bez-
peãí? Stopercentnú garanciu nedokáÏe-
me nikdy zaruãiÈ, lebo ide o proces, ktor˘
neustále sprevádzajú väã‰ie ãi men‰ie
pochybnosti. Len psychologick˘m vy‰et-
rením, z ktorého majú klienti najväã‰í
strach, to nedokáÏeme a moÏnosÈami
ãítaÈ z kri‰táºovej gule, ãi ve‰tiÈ z kariet
zatiaº nedisponujeme. Najväã‰ou slabi-
nou psychologick˘ch testov sú dotazní-
kové metódy, ktoré klienti r˘chlo pre-
hliadnu, dávajúc potom sociálne Ïiaduce
odpovede. Inteligenãn˘ kvocient nás
v tejto situácii veºmi nezaujíma (snáì
jedin˘ extrém je v˘razná mentálna retar-
dácia) a emocionálnu inteligenciu
a motiváciu, ktoré podºa nás zohrávajú
najdôleÏitej‰iu úlohu, nedokáÏu testy
odmeraÈ. Spoliehame sa preto predov‰et-
k˘m na na‰e zmysly – zrak a sluch, náso-

bené na druhú, to znamená, Ïe vidí ‰tvo-
ro oãí a poãuje ‰tvoro u‰í, a vlastnú intu-
íciu cibrenú neustálym vzdelávaním
a skúsenosÈami.

DOBRODRUŽSTVO? 
Nikdy nevieme dopredu, akí ºudia sa
v skupine zídu. âi to bude distingvovan˘
riaditeº banky alebo spontánny Róm
z blízkej dediny, ãi to budú bezdetní
manÏelia po niekoºkonásobn˘ch neús-
pe‰n˘ch pokusoch umelého oplodnenia
alebo dlhoroãní manÏelia s vlastn˘mi
odrasten˘mi deÈmi, ãi to budú ãerství

päÈdesiatnici alebo mladomanÏelia, ãi to
budú Ïiadatelia o osvojenie dieÈaÈa z det-
ského domova alebo Ïiadatelia o pestún-
sku starostlivosÈ vo vlastnej rodine. Ak
uÏ poznáme zloÏenie skupiny, kladieme
si otázku, ako bude táto skupina lektor-
sky nároãná a zvládnuteºná, ãi celú záÈaÏ
kladenú na skupinu odtiahneme my ako
lektorky, alebo nám budú pomáhaÈ
aspoÀ niektorí ãlenovia skupiny? A ak sa
v skupine nájde niekto so zmyslom pre
humor, v mnohom máme vyhrané. Zvy-
ãajne to b˘va „gulá‰ s mnoh˘mi ingredi-
enciami“ a my sa ho snaÏíme systematic-
ky mie‰aÈ, aby neprihorel a v˘sledok stál
za to. V tom jednoduch‰om prípade nám
staãí dodrÏaÈ postup a gulá‰ nakoniec
v‰etci spoloãne zjeme, v tom zloÏitej‰om
ho my musíme nielen uvariÈ, ale si aj
predt˘m v‰etko pripraviÈ, oãistiÈ a pokrá-
jaÈ a nakoniec ho musíme aj sami zjesÈ.
To vtedy, keì skupina s nami málo spo-
lupracuje. Sme veºmi radi, a to sa stáva
najãastej‰ie, ak si skupina vytvorí takú
dynamiku, Ïe pracuje relatívne samostat-
ne a staãí jej udávaÈ smer.

Stretli sme sa s údajom, Ïe v USA
vybrali 28 000 vlastností, ktor˘mi by
mali potenciálni náhradní rodiãia dispo-
novaÈ. Je nereálne oãakávaÈ, Ïe sa nájde
niekto s tak˘mto ideálnym profilom. O to
nám ani nejde. Na‰ou prvoradou úlohou
je emoãne vtiahnuÈ ãlenov skupiny do
diania, to znamená, Ïe budú ochotní po-
ãúvaÈ, klásÈ otázky, zapájaÈ sa do aktivít
a otváraÈ sa. Myslíme si totiÏ, Ïe ochota
spolupracovaÈ s in˘mi je jednou
z najdôleÏitej‰ích podmienok úspe‰ného

náhradného rodiãovstva. Ak objavíme
ochotu, dá sa na nej rozvíjaÈ aj schopnosÈ
komunikácie, kooperácie, vzdelávania.

ŽIADATELIA – „BOJOVNÍCI“
Nestáva sa to ãasto, na‰Èastie, ale nájdu sa
aj takí Ïiadatelia, ktorí s nami bojujú, nie
spolupracujú. Podºa ãoho to spoznáme?
Prípravu vnímajú ako nutné zlo, lebo uÏ
niã nové nepotrebujú vedieÈ a my sme pre
nich prekáÏka na ceste k cieºu. Vyh˘bajú
sa stretnutiam, poãas skupiny nepovedia
ani slovo, prípadne si vybavujú pracovné
telefonáty. Ich reakcie nesúvisia s dianím
v skupine a málokedy hovoria o sebe.

Drvivá väã‰ina Ïiadateºov o NRS
vstupuje do tohto procesu s primeranou
motiváciou, to znamená, Ïe chcú svoj
Ïivot aj Ïivot dieÈaÈa obohatiÈ a vzájomne
si pomôcÈ, a teda sa prirodzene zaují-
majú o Ïivot a potreby opusteného dieÈa-
Èa. Ak to tak nie je, kladieme si otázku, ão
t˘chto ºudí k nám privádza? âo je motí-
vom ich Ïiadosti? Z niekoºkoroãn˘ch
skúseností môÏeme uviesÈ aspoÀ niekto-
ré dôvody (Ïiadatelia ich otvorene
nepriznajú), pri ktor˘ch sme mali veºké
pochybnosti o vhodnosti Ïiadateºov: � motivácia jedného z partnerov je
v˘razne rozdielna oproti druhému
(nechcú dieÈa obaja rovnako silno); � jeden z partnerov uÏ má biologické
dieÈa, ãi deti z predchádzajúceho vzÈahu,
s ktor˘mi má dlhodobo preru‰en˘ kon-
takt, prípadne si neplní vyÏivovaciu
povinnosÈ;� motiváciou Ïiadosti je finanãné zlep-
‰enie rodinného rozpoãtu (najmä pri pes-
túnskej starostlivosti);� konfliktné rodinné prostredie z dôvo-
du závislosti jedného ãlena rodiny;� dieÈa má vykompenzovaÈ vlastnú
vnútornú osamelosÈ a neuspokojiv˘ part-
nersk˘ vzÈah;� minimálne jeden zo Ïiadateºov nie je
vysporiadan˘ s vlastn˘mi stratami
a potrebuje pomoc sám pre seba.

Neexistuje Ïiadna norma alebo zoz-
nam, kde by boli presne vymedzené
kontraindikácie náhradného rodiãov-
stva. O to je tento proces, v ktorom sa
spája príprava s hodnotením, ÈaÏ‰í
a nároãnej‰í na profesionálny prístup.

ëal‰ím dôleÏit˘m momentom v prí-
prave je dosiahnutie posunu (ak je to
vôbec moÏné) v prijatí dieÈaÈa odli‰ného
od pôvodn˘ch predstáv Ïiadateºov. Máme
na mysli prijatie rómskeho dieÈaÈa bielou
rodinou. Spoãiatku nepredstaviteºná my‰-
lienka sa ãasom môÏe zmeniÈ na reálnu
skutoãnosÈ. Najmä ak si Ïiadatelia vzhºa-
dom na svoj vek nemôÏu dovoliÈ luxus
ãakaÈ niekoºko rokov. Spomíname si na
jedného Ïiadateºa, ktor˘ otvorene odmie-
tal prijatie rómskeho dieÈaÈa napriek svoj-
mu „skoro rómskemu“ v˘zoru a po krát-
kej dobe a ako vôbec prví z danej skupiny
prijali spolu s manÏelkou nie jedno, ale
hneì dve rómske deti. Sú nimi obaja
nad‰ení: „Dali sme neskutoãné peniaze za

Strašiak alebo zábava, 
výzva alebo problém?
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pokusy o umelé oplodnenie a tu máme
dve krásne deti a zadarmo. Len ‰koda, Ïe
sme to neurobili oveºa skôr.“ Myslíme, Ïe
túto zmenu spôsobila náv‰teva jednej
náhradnej rodiny s oãarujúcim dvojroã-
n˘m rómskym chlapãekom na závereã-
nom skupinovom stretnutí. Zo spätn˘ch
väzieb úãastníkov sa dozvedáme, ão
v nich zanechalo najväã‰iu stopu a ãasto
sú to práve osobné stretnutia a v˘povede
náhradn˘ch rodín. Sme radi, Ïe v Poprade
funguje aj svojpomocná skupina náhrad-
n˘ch rodiãov Klub NR „Hniezdo“, pri
zrode ktorého sme pred dvoma rokmi stáli
a dodnes fungujeme ako odborní garanti.
Niektorí ãlenovia klubu v˘razn˘m spôso-
bom participujú aj na príprave nov˘ch
Ïiadateºov o NRS a búrajú predsudky
a postoje k rómskej populácii, ktoré sú
v nás. Prijatím rómskeho dieÈaÈa bielou
rodinou sa ale zaãína ìal‰ia kapitola
komunikácie rodiãov o tom, Ïe pripustia
a priznajú pred dieÈaÈom, pred sebou aj
in˘mi, Ïe sa starajú o rómske dieÈa.

ªudí v skupine Ïiadateºov o NRS
spája potreba maÈ niekoho rád, staraÈ sa
o neho a skoro v‰etci disponujú aj
schopnosÈou tieto potreby napæÀaÈ. Je to
veºmi dobr˘ základ pre rodiãovstvo, ale
samé osebe to pre opustené deti nestaãí.
Poãas prípravy budujeme na tejto základ-
ni nadstavbu, to znamená rozvíjame
schopnosÈ náhradn˘ch rodiãov maÈ
vzÈah s dieÈaÈom. MaÈ vzÈah s dieÈaÈom
znamená rozumieÈ tomu, ão dieÈa preÏí-
va, ako sa cíti a s ãím sa potrebuje vyrov-
naÈ. Od náhradn˘ch rodiãov oãakávame,
Ïe dokáÏu prijaÈ a milovaÈ, ako sa aj sta-
raÈ o cudzie dieÈa a Ïe postavia jeho
potreby na prvé miesto. Sú to totiÏ deti,
ktoré zaÏili veºa strát a sklamaní a potre-
bujú sa nauãiÈ dôverovaÈ dospel˘m.

Na záver poìakovanie za prípravu od
jednej z ãleniek skupiny, dnes uÏ úspe‰-
nej pestúnskej mamy, ktorá má dvoch
vlastn˘ch dospel˘ch synov:
„Popoludnia, ktoré sme napriek celo-

t˘ÏdÀovej únave spolu strávili, boli
nesmierne nároãné, pouãné a zaujímavé
a je mi veºmi ºúto, a zároveÀ ma to aj te‰í,
Ïe sme na konci... Nie je náhoda, Ïe sme
sa tu v takejto zostave v‰etci stretli
a prostredníctvom va‰ej práce a ná‰ho
snaÏenia vy‰plhali vo sfére poznania
o pár schodíkov bliÏ‰ie k ná‰mu cieºu.
Verím, Ïe v‰etci budeme skvel˘mi rodiã-
mi pre skvelé detiãky, ktoré nás ãakajú
opustené v detsk˘ch domovoch... ëaku-
jem aj môjmu manÏelovi, ktor˘ sa dal
presvedãiÈ a nakoniec súhlasil, Ïe prípra-
vu absolvuje so mnou a naìalej bude stáÈ
pri mne, lebo dvaja sú viac ako jeden.
PovaÏujem sa za ‰Èastného ãloveka
a mám pocit, Ïe som sa stala lep‰ou.“ 

PhDr. ZDENA KOŠČOVÁ
PhDr. VIERA VYSTAVILOVÁ

referát poradensko-psychologických služieb
oddelenie SPOD a SK,

ÚPSVR v Poprade

Rakúsko láka Slovákov

Rakúsko je známe svojou prekrásnou prírodou, upravenými
mestami a dedinkami, ideálnym miestom na zdokonalenie sa
v nemeckom jazyku príjemným ako aj efektívnym spôsobom,
krajinou, kam chodia za prácou aj ľudia zo Slovenska.

POČET SLOVÁKOV 
ZAMESTNANÝCH 
V RAKÚSKU RASTIE
Ak má ãlovek aspoÀ stredné znalosti
nemeckého jazyka, vycestovaÈ a vys-
kú‰aÈ si ÏiÈ, resp. pracovaÈ v tejto kraji-
ne je jedineãnou moÏnosÈou na rozvoj
vlastnej osobnosti, ako aj rozvoj svo-
jich jazykov˘ch zruãností. 

!V súãasnosti (k 5. 12. 2006, zdroj:
‰tatistické dáta AMS Ãsterreich)

pracuje na základe platného pracov-
ného povolenia v Rakúsku 7 278 Slo-
vákov, z toho 2 809 Ïien a 4 469
muÏov. 

Slováci tvoria nízke percento zo
v‰etk˘ch cudzincov pracujúcich v Ra-
kúsku, najpoãetnej‰ie zastúpení sú ob-
ãania Slovinska, Chorvátska, Bosny
a Hercegoviny, Juhoslávie a Macedón-
ska (celkom cca 159-tis.), Turecka
(54,7-tis.), Nemecka (38,6-tis.), Maìar-
ska (14,6-tis.) a Poºska (12,6-tis.). Po-
ãet zamestnan˘ch Slovákov v Rakús-
ku v posledn˘ch rokoch rastie, k˘m
v roku 2000 pracovalo v Rakúsku 
2 016, v roku 2003 to bolo 3 748
a v roku 2005 5 743 Slovákov.

!Slováci sú v Rakúsku zamestnaní
najmä v t˘chto oblastiach (údaje 
k 8. 7. 2006):� hotelierstvo a gastronómia (27 %), � poºnohospodárstvo (17 %), � veºkoobchod a maloobchod, oprava
motorov˘ch vozidiel a spotrebného
tovaru (9 %),� nehnuteºnosti, prenájom a obchod-
né sluÏby, v˘skum a v˘voj (7 %),� zdravotníctvo a sociálna starostli-
vosÈ (7 %),� ostatné verejné, sociálne a osobné
sluÏby (5 %).
Pred posledn˘m roz‰írením

Európskej únie v máji 2004 sa Rakús-
ko najviac obávalo nekontrolovaného
príchodu nekvalifikovan˘ch pracov-
n˘ch síl z cudziny, vrátane Slovákov.
Pristúpilo k regulovaniu pracovného
trhu a prechodnému obmedzeniu
voºného pohybu pracovníkov, na
základe ktorého môÏu na‰i obãania
pracovaÈ v Rakúsku iba na základe
platného pracovného povolenia. Hoci
sa tieto obavy nepotvrdili, prístup slo-
vensk˘ch pracovníkov na rakúsky
pracovn˘ trh sa po 1. máji 2006, kedy
mali ãlenské krajiny EÚ moÏnosÈ pre-
hodnotiÈ re‰trikãné opatrenia, praktic-
ky nezmenil. 

!Obãania nov˘ch ãlensk˘ch krajín
EÚ vrátane Slovákov naìalej potre-

bujú na v˘kon práce pracovné povole-
nie (Beschäftigungsbewilligung). 

Nakoºko Rakúsko pristúpilo k re‰-
trikãn˘m opatreniam, poãty Slovákov
zamestnan˘ch v Rakúsku na základe
pracovného povolenia priamo súvisí so
stanoven˘mi kvótami. V celom Rakús-
ku platí kvóta tzv. Bundeshöchstzahl,
v rámci regiónov sa toto ãíslo e‰te ‰pe-
cifikuje bliÏ‰ie na tzv. Landeshöchstza-
hlen. Na rok 2007 bola stanovená kvóta
pre v‰etk˘ch cudzincov vrátane Slo-
venska 280 881 v‰etk˘ch druhov pra-
covn˘ch povolení, aj pre sezónne práce
a práce v oblasti turizmu (v roku 2006
bola kvóta 186 300 pracovn˘ch povole-
ní), z toho kvóta pre región Dolného
Rakúska je stanovená na 27 600 pracov-
n˘ch povolení. Najmä v letnej sezóne
rastie dopyt po pracovnej sile, najmä
v poºnohospodárstve, gastronómii
a cestovnom ruchu (hotelierstve). 

ČO JE POTREBNÉ SI UVEDOMIŤ,
AK SI HĽADÁTE PRÁCU V RAKÚSKU
Charakter práce a veci s t˘m súvisiace,
ktoré je nutné zabezpeãiÈ pred odcho-
dom do zahraniãia, vÏdy závisia od cie-
ºovej krajiny. 

!DôleÏité je uvedomiÈ si, Ïe bez
aspoÀ priemernej znalosti jazyka

cieºovej krajiny máte oveºa men‰iu
‰ancu rie‰iÈ prípadné problémy
a situácie, ktoré súvisia s migráciou. 

Ak si niekto hºadá prácu v zahrani-
ãí, veºká väã‰ina pracovn˘ch ponúk,
ktoré sú k dispozícii, je zverejÀovan˘ch
v cudzom jazyku, nie v slovenskom.
Portál www.eures.europa.eu poskytuje
pribliÏne 1 milión pracovn˘ch ponúk
v rámci EÚ/EHP, vrátane Rakúska, a je
kaÏdodenne aktualizovan˘. Klienti
majú k dispozícii skutoãne veºmi ‰irok˘
v˘ber z pracovn˘ch pozícií, v ktorom-
koºvek sektore, vrátane pracovn˘ch
ponúk na sezónne a pomocné práce.
Veºmi uÏitoãn˘m portálom pre ponuky
do Rakúska je www.jobroom.at a slo-
vensk˘ portál www.eures.sk.

Je nutné vedieÈ komunikovaÈ v cu-
dzom jazyku, najmä ak ãlovek cestuje
do cudzej krajiny po prv˘krát. Po prí-
chode si musí zabezpeãiÈ ubytovanie,
nahlásiÈ svoje miesto pobytu. Do 3 dní
od usadenia sa musí zaregistrovaÈ na

�dokončenie na str. 18
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V termíne od 31. 7. 2006 do 6. 8. 2006
sme v rekreaãnej oblasti Slovensk˘
raj – Hrabu‰ice pod odborn˘m

vedením psychológov referátu poraden-
sko-psychologick˘ch sluÏieb a zamest-
nancov kurately organizovali program,
ktor˘ mal za cieº podporiÈ spoloãenskú
integráciu a socializáciu dieÈaÈa v prost-
redí rodiny, ‰koly a v rovesníckych sku-
pinách. Akciu takéhoto charakteru sme
vo vlastnej pôsobnosti organizovali
prv˘krát, a preto príprava vychádzala
z doteraj‰ích skúseností a predstáv, ako
naplniÈ cieº podujatia. 

Odborn˘ program bol koncipovan˘
tak, aby sa jednotlivé postupy vzájomne
dopæÀali a úãastníci pobytu mali moÏ-
nosÈ relaxácie, sebarealizácie, vzdeláva-
nia. Formou záÏitkového uãenia si
úãastníci pobytu postupne osvojovali
normy a pravidlá, ktoré mali uºahãiÈ
nielen prácu v skupine, ale aj v praktic-
kom Ïivote. Uvedomenie si vlastn˘ch
moÏností a schopností, zv˘‰enie seba-
úcty, objavenie hodnoty skutoãného
priateºstva, to umoÏnilo mnoh˘m deÈom
v tábore urobiÈ krok dopredu. Mnohé
deti pri korekcii svojho správania vyÏa-
dovali individuálny prístup, i‰lo o deti,
ktoré mali ÈaÏkosti s dodrÏiavaním pra-
vidiel a bolo potrebné rie‰iÈ vzniknuté
konfliktné situácie pri ich poru‰ovaní,
napr. pri abstinenãn˘ch príznakoch. 

Osobn˘ kontakt s deÈmi sa ukázal ako
veºmi dôleÏit˘, hlavne u detí, ktoré boli
uzavreté a ãasom získavali odvahu otvo-

riÈ sa pred skupinou. Prírodné prostredie
napomáhalo stieraÈ bariéry nielen medzi
dospel˘mi a deÈmi, ale aj medzi deÈmi
navzájom a podporovalo rozvíjanie spo-
lupráce a spolupatriãnosti. Pri voºnoãa-
sov˘ch aktivitách ‰portového charakteru,
napr. turistike, ktorá bola okrem relaxá-
cie a podpory zdravého Ïivotného ‰t˘lu
zameraná predov‰etk˘m na zvládanie
a prekonávanie prekáÏok, mali deti moÏ-
nosÈ za úãinnej pomoci vedúcich zvlád-
nuÈ cieº a prekonaÈ aj sam˘ch seba. Práve
hra, ako volejbal, futbal, sa dala veºmi
dobre vyuÏiÈ na zmenu postojov pri
dodrÏiavaní noriem a pravidiel aj v in˘ch
sociálnych situáciách. 

Veãerné programy boli vyuÏívané
na spoloãné stretnutia v‰etk˘ch úãast-
níkov, a to posedenie pri ohni, prezen-
táciu vlastn˘ch programov, kde sa pre-

javila ich fantázia a tvorivosÈ. Úlohou
organizátorov bolo vytvorenie podmie-
nok pre realizáciu sa a vyniknutie kaÏ-
dého úãastníka tábora a jeho ocenenie
v pozitívnom smere. T̆ Ïdennou prácou
sa nám podarilo posilniÈ komunikaãné
zruãností u detí. Nauãili sa dodrÏiavaÈ
princípy práce v skupine a dodrÏiavaÈ
pravidlá v tábore. KaÏdé dieÈa na záver
dostalo rozlúãkov˘ balíãek a diplom
s vyzdvihnutím najsilnej‰ích stránok.
V˘sledky práce poãas pobytu a ãiastoã-
né zmeny v správaní posilÀujeme aj
naìalej systematickou prácou zo strany
sociálnych kurátorov, aby sa dosiahol
Ïelan˘ cieº, a to zmena v správaní detí. 

Na konci programu sme si uvedomi-
li, ako r˘chlo to ubehlo a je nám ºúto, Ïe
sa lúãime. Zostalo nám veºa spomie-
nok, kopa materiálu, ktor˘ sme spolu

tvorili. Veríme, Ïe na‰e malé „dielo“
a pamiatky naÀ nám budú stále pripo-
mínaÈ chvíle strávené s deÈmi. 

Odborná práca s deÈmi bola tematicky
zameraná na:� Sebauvedomenie – rozvoj a podpora

pozitívnych vlastností, rozvoj vnú-
torného potencionálu � Tímovú spoluprácu – re‰pektovanie
sa navzájom, tolerancia� PosilÀovanie a podporovanie pozi-
tívnych vlastností a sociálnych
zruãností � Nácvik sociálnych a komunikaã-
n˘ch zruãností � PosilÀovanie a podporovanie pozi-
tívnych rovesníckych vzÈahov
a sociálnych väzieb� Sebapoznanie – pravidlá práce
v skupine

Mgr. SILVIA LEŠTACHOVÁ,
vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany

detí a sociálnej kurately,
ÚPSVR v Poprade

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade, odbor sociálnych
vecí a rodiny, organizoval v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov výchovno-rekreačný program pre
12 detí, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnej kurately.

Výchovno-rekreačný program
pre deti s poruchami správania
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PREDSTAVUJEME

Zákon č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociál-
nej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám v roku
2006 vytvoril možnosť zapojenia akreditovaných subjektov
v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Keďže minulý rok bol prvým rokom realizácie týchto opatrení
cestou akreditovaných subjektov, boli sme si vedomí, že sa v pro-
cese práce môžu objaviť mnohé problémy a dilemy, ktoré bude-
me riešiť z dôvodu, že zákon neustanovuje štandardy a postupy
práce pri realizácií týchto opatrení. 

NA ZAČIATKU BOLI 
OTÁZNIKY
Nemenej podstatn˘m bolo aj to, Ïe na
zaãiatku sme nevedeli predpokladaÈ,
ão nám táto práca po novom prinesie
a aké budú jej v˘sledky. Optimálnym
sa nám javil model ‰ir‰ieho zapojenia
akreditovan˘ch subjektov do práce
s náhradn˘mi rodinami, s rodinami
pri sanácii rodinného prostredia
preto, aby sa do tejto ãinnosti mohli
zapojiÈ ìal‰í odborníci a pomohli ‰tát-
nym zamestnancom, ktorí pracujú na
tomto úseku. T̆ m sa vytvorili predpo-
klady pre r˘chlej‰ie rie‰enie problé-
mov, napr. u detí umiestnen˘ch
v ústavnej starostlivosti, úãinnej‰iu
realizáciu práva dieÈaÈa na Ïivot
v rodine, vytvoril sa priestor pre spo-
luprácu a vyuÏívania nástrojov spája-
nia efektívnej pomoci deÈom a rodi-
nám. 

STANOVENIE PRIORÍT
Úrad minul˘ rok realizoval 3 priority
cestou akreditovan˘ch subjektov,
ktoré si stanovil na základe regionál-
nych potrieb okresov Poprad a Levoãa
a uzavrel 3 zmluvy o poskytovaní
finanãného príspevku na úhradu
nákladov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociál-
nej kurately podºa zákona. Nev˘ho-
dou bolo, Ïe si úrad po vyhlásení súÈa-
Ïe podºa zákona o verejnom obstará-
vaní nemal moÏnosÈ vyberaÈ z dôvodu
nedostatku akreditovan˘ch subjektov.
Ak má maÈ poskytovanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociál-
nej kurately cestou akreditovan˘ch
subjektov adekvátnu kvalitu, ktorá sa
má sústavne zvy‰ovaÈ, musia subjekty
cítiÈ konkurenãn˘ tlak. 

V ãase letn˘ch prázdnin sa cestou
Informaãného centra mlad˘ch Orava
realizoval na Oravskej priehrade
dvojt˘ÏdÀov˘ v˘chovno-rekreaãn˘
program pre 15 detí, u ktor˘ch sa
vykonávajú opatrenia sociálnej kura-
tely. Program bol zameran˘ na rozvoj
osobnosti dieÈaÈa, aktuálne rie‰enie

krízovej situácie, podpory du‰evného
zdravia, podpory somatického zdra-
via, formovanie správnych návykov
hygieny a rozvíjania zdravého Ïivotné-
ho ‰t˘lu. 

NÁHRADNÉ RODINY
Prioritné smerovanie na‰ej ãinnosti
v roku 2006 sa uberalo taktieÏ k náhrad-
n˘m rodinám. V kaÏdodennej práci sa
stretávame s problematikou detí
umiestnen˘ch v náhradnej rodinnej
starostlivosti. Obãianske zdruÏenie
Návrat v Pre‰ove v októbri realizovalo
4-dÀov˘ rekreaãno-poradensk˘ pobyt
pre náhradné rodiny v adaptaãnej fáze.
Pobytu v Tatranskej Kotline sa zúãast-
nilo 11 rodín s deÈmi vo veku od 1,5 aÏ
10 rokov. Cieºom pobytu bolo posilniÈ
schopnosÈ náhradn˘ch rodiãov lep‰ie
zvládaÈ vzniknuté problémy vo v˘cho-
ve osvojen˘ch detí a detí v pestúnskej
starostlivosti. Náhradní rodiãia, ktorí
majú dieÈa v starostlivosti pomerne
krátko, formou skupinov˘ch aktivít
veden˘ch odborn˘m a dobrovoºníckym
tímom v skupine seberovn˘ch rie‰ili
problémy súvisiace s príchodom dieÈa-
Èa do rodiny. 

Témou pobytu bolo uspokojovanie
a napæÀanie potrieb dieÈaÈa, rozpozna-
nie v˘vinovej úrovne dieÈa a budovanie
stálych vzÈahov v rodine. Stretli sa tam
v˘nimoãní ºudia, ktorí otvorili dvere
svojich domovov deÈom, ktoré to naj-
viac potrebujú, deÈom, ktoré majú za
sebou negatívne záÏitky a na to, aby ich
mohli prekonaÈ, nevyhnutne potrebujú
rodinné prostredie lásky, ochrany
a bezpeãia. U náhradn˘ch rodiãov toto
niekoºkodÀové stretnutie vyvolalo
pozitívny ohlas a poãas pobytu vyjadri-
li potrebu odborného poradenstva pri
‰pecifick˘ch problémoch prijat˘ch
detí, ktoré súvisia najmä so situáciami
predchádzajúceho zanedbávania, cito-
vej deprivácie, ãi zaÏitej psychickej
alebo fyzickej traumy detí. Myslíme si,
Ïe záÏitky z programu budú vo v‰et-
k˘ch zúãastnen˘ch rezonovaÈ e‰te dlhé
obdobie. 

SVOJPOMOCNÁ SKUPINA
Systematicky sa náhradn˘m rodinám

v okresoch Poprad a Levoãa venujú
psychológovia referátu poradensko-
-psychologick˘ch sluÏieb, a to v svoj-
pomocnej skupine klubu náhradn˘ch
rodín. Jej cieºom je vzájomná pomoc
a podpora náhradn˘ch rodín a záu-
jemcov o náhradné rodiãovstvo, vzde-
lávanie v tejto oblasti v spolupráci
s odborníkmi, ako aj organizovanie
voºno-ãasov˘ch aktivít pre celé rodi-
ny. Spoluprácu akreditovaného sub-
jektu SpoloãnosÈ priateºov detí z det-
sk˘ch domovov – Úsmev ako dar sme
vyuÏili pri realizácii priority – na pod-
poru obnovy rodinného prostredia,
z ktorého boli deti vyÀaté na základe
rozhodnutia súdu. Do tohto opatrenia
sme zapojili 5 rodín s 13-timi deÈmi. 

SPRÁVNA CESTA 
V‰etci dobre vieme, Ïe zápas o záchra-
nu dieÈaÈa je ÈaÏká práca, a aby sa
mohla dôsledne vykonávaÈ, vyÏaduje
dostatok ãasu. Ide o vstup do intímne-
ho prostredia rodiny, pri ktorom sa
otvárajú nároãné témy zo Ïivota dieÈa-
Èa a celej rodiny. Práca akreditovaného
subjektu spoãívala v aktivizácií ‰ir‰ej
rodiny organizovaním rodinn˘ch sku-
pinov˘ch konferencií. Filozofia rodin-
nej skupinovej konferencie vychádza
z predpokladu, Ïe vo väã‰ine prípa-
dov je to práve rodina, ktorá vie dieÈa-
Èu najlep‰ie pomôcÈ a ktorá mu túto
pomoc, ochranu, ãi podporu dokáÏe
najlep‰ie zabezpeãiÈ. Doãasnou v˘po-
mocou odborníkov sme sa posunuli
o krôãik ìalej a na‰a práca v tomto
roku bude orientovaná na pokraãova-
nie uÏ zaãatého, s dôrazom na ‰pecifi-
ká regiónu. Samozrejme, Ïe tento pro-
gram, ako sanovaÈ rodinu, z ktorej
bolo dieÈa vyÀaté, hneì nevyrie‰il
v‰etky problémy ‰ibnutím prútika, dal
v‰ak návod, ako postupovaÈ ìalej.
Z hºadiska prvého uceleného ‰tatistic-
kého obdobia od úãinnosti Zákona ã.
305/2005 Z. z. moÏno kladne hodnotiÈ
prácu zapojen˘ch subjektov do opat-
rení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, a aÏ skúsenosti
z praxe by nám mali predurãiÈ ìal‰ie
postupy pri ich realizácii. 

Mgr. SILVIA LEŠTACHOVÁ, 
vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany

detí a sociálnej kurately,
ÚPSVR v Poprade

Relizácia priorít 
akreditovanými subjektmi
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Presun detí úspešne zvládnutý
Podľa Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a škol-
skej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa
5. 11. 2003 bolo potrebné k termínu 31. 8. 2006 zrealizovať pre-
sun detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou zo siete špeciál-
nych základných škôl internátnych (ŠZŠI) v rezorte Ministerstva
školstva SR (išlo o 31 ŠZŠI) do rezortu Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR. Uvedený presun detí je v súlade aj s prijatým
Zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o soci-
álnej kuratele, ako aj s celkovou filozofiou zjednotenia problemati-
ky detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou do pôsobnosti jedné-
ho rezortu – Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

ãom k 31. 8. 2006 boli deti delimito-
vané nasledovne – Tab. ã. 1 a Tab. ã. 2.

V priebehu celého procesu presu-
nu detí zo ·Z·I do siete detsk˘ch
domovov Ústredie PSVR a urãené
ÚPSVR rie‰ili:

Neochotu rezortu ‰kolstva spolu-
pracovaÈ pri tomto procese:� Ústredie PSVR zorganizovalo 
27. 1. 2005 pracovné stretnutie pred-
nostov krajsk˘ch ‰kolsk˘ch úradov
a zástupcov urãen˘ch úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny s generálnou
riaditeºkou sekcie rozpoãtu M· SR
a riaditeºov príslu‰n˘ch odborov 
M· SR a MPSVR SR. � Ústredie PSVR opakovane inicio-
valo a rokovalo so zástupcami M· SR
za úãelom rie‰enia problémov pri
presune detí do siete detsk˘ch
domovov.� Ústredie PSVR prekontrolovalo
kaÏd˘ delimitaãn˘ protokol. 

Absolútny nedostatok finanãn˘ch
prostriedkov, ãi uÏ kapitálov˘ch
alebo beÏn˘ch, na realizáciu procesu:

� Ústredie PSVR Ïiadalo MPSVR SR
o nav˘‰enie kapitálov˘ch v˘davkov
pre detské domovy a zapracovanie
poÏiadavky do priorít ‰tátneho roz-
poãtu na rok 2005 a 2006. � Ústredie PSVR opakovane Ïiada-
lo MPSVR SR o finanãné prostriedky
potrebné na zabezpeãenie uvedené-
ho procesu, na základe opakovan˘ch
Ïiadostí obdrÏalo Ústredie PSVR
sumu 37,5 mil. Sk, av‰ak aÏ v júni
2006 (Tab. ã. 3).� Ústredie PSVR opakovane Ïiada-
lo M· SR o väã‰iu ústretovosÈ, najmä
z dôvodu nedostatoãnej v˘‰ky
finanãn˘ch prostriedkov na jedno
dieÈa, finanãné prostriedky neposta-
ãovali a nepostaãujú ani na základné
potreby detí. Deti nemali takmer
Ïiadne o‰atenie, ‰kolské pomôcky
a podobne. Delimitované finanãné
prostriedky postaãovali iba na mzdy
delimitovan˘ch zamestnancov (Tab.
ã. 4).� Napriek podpísan˘m delimitaã-
n˘m protokolom a opakovan˘m
urgenciám Ústredia PSVR, ako aj
MPSVR SR, presúval rezort ‰kolstva
zo znaãn˘m oneskorením finanãné
prostriedky. Bolo beÏné, Ïe celé deli-
mitované zariadenia musel urãen˘
ÚPSVR financovaÈ niekoºko mesia-
cov na úkor existujúcich DeD, napr.
DeD Veºké Kapu‰any (135 detí),
Michalovce (100 detí), ãi Medzila-
borce (80 detí). Takáto situácia vyÏa-
dovala nároãnú koordináciu zo stra-
ny Ústredia PSVR. 

Nedostatoãné personálne zabezpe-
ãenie presunu detí zo ·Z·I:� Na základe Ïiadosti Ústredia
PSVR zv˘‰ilo MPSVR SR limit
zamestnancov detsk˘ch domovov na
roky 2005 a 2006 tak, aby bolo
moÏné personálne doplniÈ poãet
zamestnancov delimitovan˘ch z re-
zortu ‰kolstva a zároveÀ zv˘‰iÈ poãet
zamestnancov detsk˘ch domovov
v súlade s vtedy platnou vyhlá‰kou
MPSVR SR ã. 246/2001 Z. z. V sú-
ãasnosti Ústredie PSVR prerozdelilo
nov˘ch zamestnancov detsk˘ch
domovov podºa predloÏen˘ch poÏia-
daviek urãen˘ch ÚPSVR podºa plat-
n˘ch právnych noriem, ako aj podºa
poãtu zamestnancov delimitovan˘ch
z rezortu M· SR v jednotliv˘ch kra-
joch (Tab. ã. 5). 

ëal‰ie opatrenia zo strany Ústredia
PSVR a urãen˘ch ÚPSVR:� Bol zrealizovan˘ monitoring rea-
lizácie prvku MPSVR SR „Transfor-
mácia v˘konu ústavnej v˘chovy
v detsk˘ch domovoch“ a zároveÀ

SPOLOČNÉ METODICKÉ 
USMERNENIA
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a Ministerstvo ‰kolstva
SR vydali dve spoloãné metodické
usmernenia k realizácii transformá-
cie internátov ·Z·I a ‰peciálnych
matersk˘ch ‰kôl internátnych a ich
ãasti na detské domovy, a to zo dÀa
15. 4. 2002 a 26. 9. 2003. ËaÏiskom
uveden˘ch metodick˘ch usmernení
bolo vytvoriÈ pracovné skupiny na
krajskej úrovni (vtedaj‰ie krajské
úrady) za úãelom prípravy a realizá-
cie presunu detí. 

Spoloãn˘m pokynom ministra
‰kolstva a ministra práce, sociálnych
vecí a rodiny ã. CD-2004 – 1543/3683-
1:095, zo dÀa 16. 2. 2004, bola uloÏe-
ná povinnosÈ krajsk˘m ‰kolsk˘m úra-
dom a príslu‰n˘m úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny vypracovaÈ
a realizovaÈ harmonogram transfor-
mácie najneskôr do 31. 8. 2006.

Na základe v˘stupov z pracovn˘ch
stretnutí a delimitaãn˘ch protokolov
sa zabezpeãil presun 1 189 detí. Pre-
sun zaãal prebiehaÈ od roku 2003, pri-

TAB. Č. 1 POČET DELIMITOVANÝCH DETÍ PODĽA KRAJOV A ROKOV
Kraj/rok 2004 2005 2006 Spolu
Bratislava 0 10 3 13
Trnava 10 16 20 46
Trenčín 24 3 0 27
Nitra 0 46 69 115
Banská Bystrica 113 66 11 190
Žilina 0 45 137 182
Prešov 0 60 189 249
Košice 133 133 101 367
Spolu 280 379 530 1 189

TAB. Č. 2 PREHĽAD KRAJOV O FYZICKOM PRESUNE DETÍ  
Kraj Fyzický presun detí do detských domovov 
Bratislava Presunuté všetky deti 
Trnava Presunuté všetky deti
Trenčín Presunuté všetky deti
Nitra Presunuté všetky deti
Banská Bystrica Presunuté všetky deti
Žilina Presunuté všetky deti
Prešov Presunutá väčšina detí, skupina detí sa presunie 

v priebehu roku 2007
Košice Presunuté všetky deti
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boli poÏiadané urãené ÚPSVR o kon-
trolu vyuÏitia finanãn˘ch prostried-
kov. � Bolo zrealizovan˘ch viacero celo-
slovensk˘ch pracovn˘ch stretnutí
zameran˘ch na rie‰enie problémo-
v˘ch oblastí v uvedenom procese. � Prostredníctvom v‰etk˘ch ÚPSVR
v SR bola prehodnotená moÏnosÈ
návratu detí s nariadenou ústavnou
starostlivosÈou späÈ do ich pôvodnej
rodiny. V˘sledkom bolo zníÏenie cel-
kového poãtu detí s nariadenou ústa-
vnou starostlivosÈou v priebehu roku
2005 o 220 detí, ão rovnako prispelo
k uºahãeniu presunu detí.� Prostredníctvom priorít bolo
zabezpeãené financovanie ne‰tát-
nych detsk˘ch domovov, v ãasti kto-

r˘ch boli umiestnené aj deti s naria-
denou ústavnou starostlivosÈou zo
·Z·I.� Bola vypracovaná Koncepcia vyko-
návania ústavnej starostlivosti zamera-
ná na roky 2006 – 2007 s v˘hºadom na
roky 2008 – 2010 (Koncepcia), kde
v bode 4.3. Zjednotenie v˘konu ústav-
nej starostlivosti a ochrannej v˘chovy
venuje osobitnú ãasÈ problematike
presunu detí zo ·Z·I. Koncepcia bola
schválená MPSVR SR a na jej základe
vypracovali urãené ÚPSVR krajské
Koncepcie vykonávania ústavnej sta-
rostlivosti, v ktor˘ch mali okrem
iného rozpracovaÈ aj konkrétne rie‰e-
nia presunu detí zo ·Z·I. � Zamestnanci Ústredia PSVR rie-
‰ili aj osobne s riaditeºmi detsk˘ch

domovov a zamestnancami urãe-
n˘ch úradov PSVR niektoré petície
a sÈaÏnosti obãanov proti sprevádz-
kovaniu rodinn˘ch domov na úãely
detsk˘ch domovov. Na základe prak-
tick˘ch skúseností, ale aj niektor˘ch
uznesení mestsk˘ch a miestnych
zastupiteºstiev poÏiadalo Ústredie
PSVR o stanovisko Ministerstvo
v˘stavby a regionálneho rozvoja SR
k § 85 zákona ã. 50/1976 Zb. o územ-
nom plánovaní a stavebnom poriad-
ku. Stanovisko bolo zaslané v‰etk˘m
riaditeºom urãen˘ch úradov. 

NAJLEPŠÍ A NAJHORŠÍ
Z pohºadu Odboru sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe v‰etky urãené
ÚPSVR dokázali zákonom stanove-
nú úlohu splniÈ, zvlá‰È treba
vyzdvihnúÈ prácu urãen˘ch ÚPSVR
Îilina, Ko‰ice, Banská Bystrica,
Nitra a Trnava. Najväã‰ie nedostatky
pri zabezpeãení presunu detí boli
v Pre‰ovskom kraji. Urãen˘ ÚPSVR
Pre‰ov v roku 2005 neprezieravo
zmenil prioritu pridelen˘ch finanã-
n˘ch prostriedkov, v dôsledku ãoho
sa dostal do ãasovej tiesne. Z celko-
vého poãtu 249 presúvan˘ch detí
mal samotn˘ urãen˘ ÚPSVR vytvoriÈ
priestorové podmienky iba pre cca
120 detí. Ako jedin˘ urãen˘ ÚPSVR
je núten˘ realizovaÈ v˘poÏiãku
priestorov ‰kolstva aj v roku 2007,
a to aj napriek dostatoãn˘m finanã-
n˘m zdrojom v porovnaní s ostatn˘-
mi urãen˘mi ÚPSVR. 

KONIEC SOCIALIZMU 
V DETSKÝCH DOMOVOCH
Záverom moÏno uviesÈ, Ïe sa proces
presunu detí podarilo úspe‰ne
zabezpeãiÈ a zrealizovaÈ. V priebehu
pomerne krátkeho ãasového obdobia
(1,5 roka) do‰lo k presunu 1 189 detí
z rezortu ‰kolstva, priãom sa zároveÀ
podarilo zru‰iÈ internátny charakter
starostlivosti o tieto deti, zv˘‰ila sa
‰anca detí na návrat do ich pôvodnej
rodiny, resp. umiestnenie do
náhradnej rodiny. Po poãiatoãn˘ch
adaptaãn˘ch problémoch si deti zvy-
kli na Ïivot „v rodinnom type sta-
rostlivosti“, mnohé sa podarilo inte-
grovaÈ do beÏn˘ch základn˘ch ‰kôl.
Ukonãením tohto procesu sa Sloven-
ská republika stala jedinou krajinou
b˘valého v˘chodného bloku, ktorá
u detí vyÀat˘ch z pôvodn˘ch rodín
zru‰ila socialistick˘ model v˘chovy
t˘chto detí v internátoch ‰kôl. 

Mgr. PETER SZABO
Mgr. KRISTIÁN KOVÁCS

PATRÍCIA ŽÁKOVÁ
odbor sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately ÚPSVR

TAB. Č. 4 PREHĽAD DELIMITOVANÝCH 
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  OD MŠ SR (V TIS. SK)

Kraj / rok 2004 2005 2006 Spolu
Bratislava 0 465 245 710
Trnava 531 436 1 998 2 965
Trenčín 1 836 185 0 2 021
Nitra 0 2 670 3 362 6 032
Banská Bystrica 11 857 5 148 1 627 18 632
Žilina 0 0 26 616 26 616
Prešov 0 0 16 938 16 938
Košice 0 7 718 4 938 32 606
Spolu 19 950 16 622 55 724 106 520
Priemerka na dieťa 150 170 143 154*
* Priemerné náklady na jedno dieťa v detskom domove sú vo výške cca 215-tis. Sk. 

TAB. Č. 3 PREHĽAD KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV 
DETSKÝCH DOMOVOV (V MIL. SK)

Kraj/ rok 2004 2005 2006 Spolu
suma* suma** suma*** suma* suma** suma* suma** suma* suma**

Bratislava 13,7 0 0 25,8 0 1,5 0 41 0
Trnava 12,5 0 0 8,7 0 1,2 0 22,4 0
Nitra 17,6 0 8 7,8 0,3 31 14,2 64,4 22,5
Trenčín 0,5 0 0 9,8 0 8,5 0 18,8 0
Banská Bystrica 12,3 2,3 33,3 4 3,4 9,5 0 59,1 39
Žilina 3,5 0 27,2 5,2 3,2 7,3 4,7 43,2 35,1
Prešov 8,8 0 11 16,4 0 30,2 28,8 66,4 39,8
Košice 7,3 0,1 27,5 12,7 7,5 33 30,3 80,5 65,4
Spolu 76,2 2,4 107 90,4 14,4 122,2 78 395,8 201,8
suma* celkový rozpočet kapitálových výdavkov detských domovov 
suma* kapitálové výdavky priamo spojené s presunom detí 
suma*** finančné prostriedky z programu MPSVR SR použité na presun detí

TAB. Č. 5 PREHĽAD KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV 
DETSKÝCH DOMOVOV (V MIL. SK)

Kraj /rok 2004 2005 2006 Spolu
delimitovaní Navýšenie delimitovaní Navýšenie delimitovaní Navýšenie delimitovaní Navýšenie
z MŠ SR ÚPSVR z MŠ SR ÚPSVR z MŠ SR ÚPSVR z MŠ SR ÚPSVR

Bratislava 0 0 0 18 0 21 0 39
Trnava 0 0 0 0 0 7 0 7
Trenčín 2 0 0 11 0 7 2 18
Nitra 0 0 34 14 26 13 60 27
Banská Bystrica 101 0 54 19 6 15 161 34
Žilina 0 0 0 4 74 10 74 14
Prešov 0 0 0 20 81 40 81 60
Košice 82 0 69 44 56 39 207 83
Spolu 185 0 157 130 243 152 585 282
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CIEĽ
Cieºom návrhu je podporiÈ zv˘‰enie za-
mestnateºnosti a zamestnanosti osôb
s rodinn˘mi povinnosÈami a zníÏenie rizi-
ka, Ïe tieto osoby budú vystavené dileme
práca verzus rodina alebo sa stanú objek-
tom diskriminácie na trhu práce a v za-
mestnaní z dôvodu starostlivosti o rodinu
a roz‰íriÈ podporné a odºahãovacie sluÏby
pre rodiny tak, aby sa navrhnuté opatrenia
stali nástrojom vytvárania priestoru pre
vyrovnávanie sa s nepriazniv˘mi demo-
grafick˘mi zmenami na Slovensku.

ZÁMER
Zámerom materiálu je anal˘za základ-
n˘ch predpokladov pre vytvorenie spo-
loãenského prostredia ústretového
k rodine a vytvorenie reálnych moÏností
pre dosiahnutie harmonickej rovnováhy
pri plnení povinností v rodine a v práci.
Návrh opatrení sa vzÈahuje na osoby,
najmä zamestnankyne a zamestnancov
so zodpovednosÈou za nezaopatrené deti
a odkázan˘ch (závisl˘ch) ãlenov najbliÏ-
‰ej rodiny, ktorí zjavne potrebujú starost-
livosÈ alebo podporu, ak táto zodpoved-
nosÈ obmedzuje moÏnosti ich vzdeláva-
nia, prístupu k zamestnaniu, úãasti,
resp. návratu na trh práce, odborného
a kariérneho rastu, alebo je bariérou pri
udrÏaní si zamestnania.

Za osoby s rodinn˘mi povinnosÈami
pre potreby tohto dokumentu primárne
povaÏujeme rodiãov s deÈmi v pred‰kol-
skom a mlad‰om ‰kolskom veku, ktorí
si hºadajú zamestnanie alebo majú kvôli
plneniu si rodinn˘ch povinností sÈaÏe-
né podmienky pri v˘kone svojej práce.
Súãasne budú navrhované opatrenia
vyuÏívaÈ aj osoby starajúce sa o star‰ích
a zdravotne postihnut˘ch ãlenov rodín.
Ich diverzifikované potreby sú kom-
plexne zahrnuté v in˘ch koncepãn˘ch
a strategick˘ch materiáloch MPSVR SR,
respektíve v pripravovan˘ch zákonoch.

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Pre meniacu sa ‰truktúru rodiny boli
dôleÏité v˘raznej‰ie zmeny v demogra-
fickom správaní obyvateºstva SR od za-
ãiatku 90. rokov 20. storoãia, kedy sa toto
správanie zaãalo pribliÏovaÈ západoeu-
rópskemu reprodukãnému modelu.
Podºa údajov ·tatistického úradu SR zni-
Ïovanie sobá‰nosti a plodnosti vrcholia-
ce na prelome 20. a 21. storoãia sa odra-
zilo v zníÏení absolútneho i relatívneho
poãtu úpln˘ch rodín s deÈmi. V roku
2001 dosiahol poãet úpln˘ch rodín
s deÈmi 644,1-tisíc, teda za obdobie rokov
1991 – 2001 sa ich poãet zníÏil o 15,5 %.
Dochádza aj k zmene ‰truktúry úpln˘ch
rodín. Priemern˘ poãet nezaopatren˘ch
detí v úpln˘ch rodinách klesal z poãtu
2,1 v roku 1961 na 1,01 dieÈaÈa v roku
2001. Od roku 1991 sa v˘raznej‰ie zniÏu-
je poãet trojdetn˘ch a dvojdetn˘ch rodín,
aj keì e‰te stále prevláda model dvojdet-
nej rodiny, ão zrejme súvisí aj so zvy‰o-
vaním veku Ïeny pri narodení prvého
dieÈaÈa. Meniaca sa ‰truktúra rodiny sa
odrazila aj na participácii osôb s rodin-
n˘mi povinnosÈami – prevaÏne Ïien na
trhu práce. V roku 2004 priemerná miera
zamestnanosti v SR obyvateºov vo veku
15 – 64 rokov (v produktívnom veku)
dosahovala úroveÀ 56,9 %, priãom
u muÏov to bolo 63,0 % a u Ïien 50,9 %.

ŽENY A MATKY
Pracujúce Ïeny v SR podºa postavenia
v zamestnaní, pracovného ãasu a stability

Vzhºadom na pretrvávanie rodov˘ch
stereotypov a vyhranené delenie rodo-
v˘ch rolí v slovensk˘ch rodinách väã‰i-
nu úloh v rámci dennej starostlivosti
o rodinu plní Ïena. Hoci opatrenia na
zosúlaìovanie pracovn˘ch a rodinn˘ch
povinností sú adresované a formulova-
né pre osoby s rodinn˘mi povinnosÈa-
mi, dileme práca a rodina sú vo väã‰ej
miere vystavené Ïeny – matky.

V záujme napæÀania cieºov Lisabon-
skej stratégie (v roku 2005 dosiahnuÈ 57 %
zamestnanosÈ Ïien, v roku 2010 60 %) je
potrebné vytváraÈ prostredie, ktoré zv˘‰i
zamestnanosÈ osôb s rodinn˘mi povin-
nosÈami. Opatrenia na zosúladenie pra-
covného a rodinného Ïivota môÏu v˘raz-
ne ovplyvniÈ nárast zamestnanosti Ïien
a t˘m naplniÈ ciele Lisabonskej stratégie
a naplnenie barcelonsk˘ch cieºov (aby
sa do roku 2010 dosiahlo poskytovanie
starostlivosti o dieÈa pre aspoÀ 90 % detí
vo veku od troch rokov do veku povinnej
‰kolskej dochádzky a pre aspoÀ 33 %
detí do veku troch rokov).

Uvedené ‰tatistické ukazovatele jed-
noznaãne potvrdzujú potrebu prijatia
nov˘ch stratégií na zosúladenie rodin-
ného a pracovného Ïivota. Prijaté opat-
renia budú maÈ charakter vyrovnáva-
cích opatrení s tendenciami demogra-
fického v˘voja.

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
V dôsledku zmien v demografickom
v˘voji sa musí spoloãnosÈ pripraviÈ aj na
zvy‰ovanie podielu star‰ích a star˘ch
ºudí a ich úãasti na trhu práce. Priemer-
ná miera zamestnanosti v SR obyvateºov
vo veku 50 – 64 rokov (star‰ích podºa
národnej metodiky) v roku 2004 dosaho-
vala úroveÀ 44,7 %, priãom u muÏov to
bolo 56,3 % a u Ïien 34,5 %. Priemerná
miera zamestnanosti v SR obyvateºov vo
veku 55 – 64 rokov (star‰ích podºa meto-
diky EÚ) v roku 2004 dosahovala úroveÀ
26,3 %, priãom u muÏov to bolo 42,9 %
a u Ïien 12,4 %. Priemerná miera neza-
mestnanosti v SR obyvateºov vo veku 55
– 64 rokov (star˘ch) v roku 2004 dosa-
hovala úroveÀ 15,4 %, priãom u muÏov
to bolo 15,7 % a u Ïien 15,1 %. ods. 10
zákona o sluÏbách zamestnanosti aj
uchádzaãovi o zamestnanie. 

ZÁSADA ROVNAKÉHO 
ZAOBCHÁDZANIA
V zmysle ãl. 1 Zákona ã. 311/201 Z. z.
Zákonníka práce manÏelsk˘ a rodinn˘
stav nemôÏe byÈ dôvodom poru‰enia
práva na prácu a slobodnú voºbu zamest-
nania, na spravodlivé a uspokojivé pra-
covné podmienky a na ochranu proti
nezamestnanosti. Podºa § 13 ods. 1

I. časť
Predkladaný dokument je návrhom opatrení na zosúladenie rodin-
ného a pracovného života. Zámerom je nastavenie politiky zosúla-
denia formulovaním konkrétnych opatrení ako aj spôsobov imple-
mentácie do roku 2006 s výhľadom do roku 2010. Opatrenia na
zosúladenie rodinného a pracovného života sú súčasťou komplex-
nej reformy v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky a sú spo-
jené s daňovou reformou, ktorá sa začala v januári 2004.

Návrh opatrení 
na zosúladenie rodinného 

a pracovného života na rok 2006 
s výhľadom do roku 2010
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covn˘ch príleÏitostí pre zamestnávanie
obãanov s rodinn˘mi povinnosÈami. 

6. PodporiÈ prorodinné kolektívne
vyjednávanie prostredníctvom odporú-
ãania o zaãlenení implicitn˘ch ustano-
vení o zosúladení pracovného a rodin-
ného Ïivota do v‰etk˘ch typov kolektív-
nych zmlúv a dohôd. V procese kolek-
tívneho vyjednávania sa venuje nedos-
tatoãná (takmer Ïiadna) pozornosÈ
modern˘m formám zamestnávania
a organizácie práce a nedostatoãne sa
zohºadÀuje napr. vzÈah medzi dæÏkou
a flexibilitou pracovného ãasu na strane
jednej a udrÏiavaním, resp. tvorbou pra-
covn˘ch miest na strane druhej. 

7. ZabezpeãiÈ v rámci projektu
„Posilnenie administratívnych kapacít
v oblasti Gender Mainstreaming“, aby
vytvorená pracovná skupina sledovala
aj problematiku zosúladenia rodinného
a pracovného Ïivota. Slovenská republi-
ka zaãala realizovaÈ twiningov˘ projekt
v záujme posilnenia implementovania
stratégie gender mainstreaming s cieºom
vytvoriÈ dostatoãnú administratívnu
‰truktúru. 

8. ZabezpeãiÈ, aby v pripravovanom
zákone o sociálnych sluÏbách bolo zahr-
nuté poskytovanie sluÏieb ‰pecificky
pre osoby s rodinn˘mi povinnosÈami
k deÈom, star‰ím a zdravotne postihnu-
t˘m osobám. Podporné sluÏby pre
osoby s rodinn˘mi povinnosÈami sú
nedostatoãne pokryté. Územie SR je
t˘mito sluÏbami pokryté neproporãne
vzhºadom na ich potrebu. Je potrebné
zabezpeãiÈ viaczdrojové financovanie
t˘chto zariadení vrátane participácie
VÚC.

9. ZabezpeãiÈ v rámci projektu
s MPSVR SR, Slovenského národného
strediska pre ºudské práva, Univerzity
Komenského a luxemburského partnera
pod názvom „Úloha muÏov pri podpore
rodovej rovnosti“ vypracovanie právnej
anal˘zy a ‰túdie o zosúladení rodin-
n˘ch a pracovn˘ch povinností na zákla-
de re‰trukturalizácie zodpovednosti za
rodinu a zabezpeãenia domácnosti
oboma partnermi vrátane zv˘‰enia par-
ticipácie muÏa. V˘sledky ‰túdie propa-
govaÈ formou informaãn˘ch seminárov,
mediálnych v˘stupov a propagaãn˘ch
materiálov. Zámerom opatrenia je na
základe ‰túdie propagovaÈ závery
v˘skumnej práce pre ‰irokú verejnosÈ
prostredníctvom Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny (‰írenie propagaã-
n˘ch materiálov), Slovenského národ-
ného strediska pre ºudské práva a ìal-
‰ích subjektov.

Spracovné podºa materiálu MPSVR SR
Cel˘ materiál je uverejnen˘ na
www.employment.gov.sk

Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

MPSVR
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Zákonníka práce zamestnávateº je v pra-
covnoprávnych vzÈahoch povinn˘ zaob-
chádzaÈ so zamestnancami v súlade so
zásadou rovnakého zaobchádzania usta-
novenou pre oblasÈ pracovnoprávnych
vzÈahov Zákonom ã. 365/2004 Z. z. o rov-
nakom zaobchádzaní v niektor˘ch oblas-
tiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov
(antidiskriminaãn˘ zákon). Podºa § 41
ods. 8 Zákonníka práce zamestnávateº pri
prijímaní fyzickej osoby do zamestnania
nesmie poru‰iÈ zásadu rovnakého zaob-
chádzania, ak ide o prístup k zamestna-
niu (§ 13 ods. 1 a 2 Zákonníka práce).

STAROSTLIVOSŤ 
O MATKY A OTCOV
V § 160 aÏ 170 Zákona ã. 311/2001 Z. z.
Zákonníka práce sú upravené pracovné
podmienky Ïien a muÏov starajúcich sa
o deti. Podºa § 162 Zákonníka práce, ak
tehotná Ïena vykonáva prácu, ktorá je
tehotn˘m Ïenám zakázaná, alebo ktorá
podºa lekárskeho posudku ohrozuje jej
tehotenstvo, je zamestnávateº povinn˘
vykonaÈ doãasnú úpravu pracovn˘ch
podmienok. Ak takáto úprava pracov-
n˘ch podmienok nie je moÏná, zamest-
návateº Ïenu preradí doãasne na prácu,
ktorá je pre Àu vhodná a pri ktorej môÏe
dosahovaÈ rovnak˘ zárobok ako pri
doteraj‰ej práci v rámci pracovnej zmlu-
vy, a ak to nie je moÏné, preradí ju po
dohode s Àou aj na prácu iného druhu.
Ak dosahuje Ïena pri práci, na ktorú
bola preradená bez svojho zavinenia,
niÏ‰í zárobok ako pri doteraj‰ej práci,
poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto roz-
dielu vyrovnávací príspevok v tehoten-
stve a v materstve podºa osobitného
predpisu. Ak nemoÏno tehotnú Ïenu
preradiÈ na pracovné miesto s dennou
prácou alebo na inú vhodnú prácu,
zamestnávateº je povinn˘ poskytnúÈ jej
pracovné voºno s náhradou mzdy. Tieto
ustanovenia Zákonníka práce platia
rovnako o matke do konca deviateho
mesiaca po pôrode a o dojãiacej Ïene.

NÁVRHY OPATRENÍ 
NA ZOSÚLADENIE PRACOVNÉHO
A RODINNÉHO ŽIVOTA
1. NavrhnúÈ zmenu príslu‰nej legislatí-
vy v zmysle skrátenia doby ãerpania
rodiãovského príspevku na dva roky
a ekvivalentne ho zv˘‰iÈ. SúbeÏne pone-
chaÈ alternatívnu moÏnosÈ teraj‰ieho
právneho stavu. Zv˘‰enie príspevku
a skrátenie doby ãerpania vyuÏijú pre-
dov‰etk˘m rodiãia, ktorí sa chcú vrátiÈ
na trh práce, pretoÏe sú schopní zabez-
peãiÈ starostlivosÈ o dieÈa. Je potrebné
zabezpeãiÈ, aby sa Ïiadateºka/Ïiadateº
o rodiãovsk˘ príspevok sám rozhodol
pre jednu z dvoch alternatív:� ponechanie moÏnosti poskytovania
rodiãovského príspevku tri roky;� zavedenie poskytovania rodiãovské-
ho príspevku vo vy‰‰ej sume a skrátenie

doby ãerpania na dva roky. Zv˘‰enie
rodiãovského príspevku v tejto alterna-
tíve je navrhované o 50 %.

2. NavrhnúÈ novú koncepciu ãerpa-
nia ‰tátnych rodinn˘ch dávok na zákla-
de vypracovania právnej anal˘zu a kom-
paratívnej ‰túdie. Zámerom je navrhnúÈ
novú koncepciu rodinn˘ch dávok na
základe vypracovania analytickej ‰túdie
zavedenia rodiãovského konta v pod-
mienkach SR, porovnaÈ existujúce mo-
dely rodinn˘ch benefitov v krajinách EÚ
v súvislosti so sociálnym zabezpeãením.
Rodiãovské konto a zavedenie rodin-
n˘ch benefitov si vyÏiada zásadnú systé-
movú zmenu filozofie v poskytovaní
‰tátnych sociálnych dávok rodinám pri
vzniku a trvaní Ïivotnej udalosti, ktorou
je narodenie dieÈaÈa a starostlivosÈ
o dieÈa. Anal˘za bude obsahovaÈ zhod-
notenie dosahu navrhovanej zmeny na
koordináciu systémov sociálneho zabez-
peãenia v oblasti rodinn˘ch dávok pre
migrujúcich zamestnancov a ich rodin-
n˘ch príslu‰níkov vo vzÈahu k nariade-
niu Rady ES ã. 1408/71 a 574/72.

3. PripraviÈ anal˘zu zdôvodnenia
nedostatoãného vyuÏívania pracovno-
právnej legislatívy v oblasti zosúladenia
rodinného a pracovného Ïivota (predov-
‰etk˘m flexibiln˘ch foriem organizácie
práce a pracovného ãasu) a navrhnúÈ jej
prípadné zmeny. Uºahãenie prístupu
k zamestnaniu a k jeho vykonávaniu,
zosúladenie pracovn˘ch a rodinn˘ch
povinností zamestnancov starajúcich sa
o deti spoãíva v moÏnosti uzatvoriÈ pra-
covn˘ pomer na krat‰í pracovn˘ ãas
(dve základné formy, do 20 hodín t˘Ï-
denne, alebo nad 20 hodín t˘Ïdenne). 

4. NavrhnúÈ príspevok na sluÏby sta-
rostlivosti o odkázan˘ch ãlenov rodín
pre obãanov s niÏ‰ími príjmami. Na
zabezpeãenie starostlivosti o deti, ZËP
a star‰ích obãanov navrhujeme zaviesÈ
nov˘ príspevok ako ‰tátnu sociálnu
dávku urãenú zamestnancovi s rodinn˘-
mi povinnosÈami, aby mohol vyuÏívaÈ
sluÏby v zariadeniach. Navrhovan˘
príspevok zníÏi finanãné zaÈaÏenie rodi-
ny vzhºadom na potenciálnu absenciu
jedného príjmu v rodine, resp. zv˘‰i
zamestnateºnosÈ osôb s rodinn˘mi
povinnosÈami

5. ZabezpeãiÈ vykonávanie pravidel-
n˘ch osobitn˘ch kontrol dodrÏiavania
pracovn˘ch podmienok v súvislosti so
zosúladením pracovného a rodinného
Ïivota a do vykonávania ‰tandardn˘ch
previerok zaãleniÈ kontrolu príslu‰n˘ch
ustanovení zabezpeãujúcich zosúlade-
nie pracovného a rodinného Ïivota.
Uvedené uskutoãÀovaÈ aj v rámci ‰etre-
nia sÈaÏností a podnetov. Navrhnuté
opatrenie sleduje kontrolu uplatÀovania
a vymoÏiteºnosti legislatívnych ustano-
vení zosúlaìovania pracovného a rodin-
ného Ïivota v praxi. Slovenská legislatí-
va trhu práce poskytuje relatívne dosta-
toãné predpoklady na vytváranie pra-
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O danú pozíciu som sa uchádzal
predov‰etk˘m z toho dôvodu, Ïe
som poznal a poznám vládny

program. S jeho obsahom a zámermi sa
stotoÏÀujem. KeìÏe som dostal dôveru
ministerky práce, sociálnych vecí
a rodiny, ako i vlády SR, mám záujem
poãas 4 rokov tieto stanovené ciele
dosiahnuÈ.

âo sa t˘ka pocitov pri nástupe do
funkcie generálneho riaditeºa, tie boli
zmie‰ané. Vedel som, Ïe tak˘to veºk˘
úrad, kompetencie, ktor˘mi disponuje
generálny riaditeº, nielen ako riaditeº,
ale aj vedúci sluÏobného úradu, sú
dosÈ rozsiahle a vedel som, Ïe ma tu
ãaká urãité obdobie, ktoré by som
chcel vyuÏiÈ na vytvorenie takého pra-
covného kolektívu okolo seba, ktorého
ãlenovia budú ochotní spolupracovaÈ
na súãasnom vládnom programe a cie-
ºoch, ktoré spolu s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny
v oblasti sluÏieb zamestnanosti a soci-
álnych vecí máme. TakÏe to boli poci-
ty, nazvime to, odhodlania. Pocity,
ktoré smerujú k dosiahnutiu urãit˘ch
cieºov. 

Ja, ako ãlovek, ktor˘ v minulosti pra-
coval v sluÏbách zamestnanosti, si
veºmi dobre uvedomujem, Ïe na trhu
práce v SR je veºmi zloÏitá situácia.
DokázaÈ ju rie‰iÈ, aktívne ovplyvÀovaÈ
a ãeliÈ napr. krízovej situácii v dlhodo-
bej nezamestnanosti je najefektívnej‰ie
vtedy, keì budú sluÏby zamestnanosti
samostatn˘m subjektom a do jeho ria-
denia budú maÈ priestor zasahovaÈ
sociálni partneri a samospráva. Z uve-
den˘ch dôvodov sa chcem podieºaÈ na
budovaní novej samostatnej siete slu-
Ïieb zamestnanosti na báze verejno-
právnej. TaktieÏ chcem realizovaÈ tie
zámery, ktoré ministerstvo pripraví
a my, ako podriadená in‰titúcia, ich
v praxi budeme realizovaÈ. âiÏe na jed-
nej strane som sa te‰il na spoluprácu
s ºuìmi, ktor˘ch poznám, ãi je to pani
ministerka alebo pani ‰tátna tajomníã-
ka, a, samozrejme, kolektívy ºudí na
ústredí a ministerstve, ktor˘ch som za
t˘ch 14 rokov práce v sluÏbách
zamestnanosti spoznal a dlhodobo
s nimi spolupracoval. 

Na druhej strane mám pocit získa-
nia priestoru na to, aby som zrealizo-

val tie zámery, ktoré má vláda a samo-
zrejme ministerstvo, byÈ nápomocn˘
pri realizácii t˘chto cieºov t˘m ºuìom,
ktorí sú za túto oblasÈ zodpovední.
TaktieÏ sa priznám, Ïe mám aj urãité
vlastné ambície, potiahnuÈ tro‰iãku
sluÏby aj z pohºadu medzinárodn˘ch
väzieb ìalej, ako tomu bolo za minulé-
ho vedenia.

� Ako každý „nový šéf“ vo veľkej
organizácii či spoločnosti, tak aj vy
ste sa na začiatku zoznamovali so
svojimi partnermi a podriadenými
v práci. Ako na vás tento kolektív
zapôsobil?

âo sa t˘ka kolektívu pracovníkov,
musím hneì povedaÈ, Ïe prvé kroky
boli poznaãené niektor˘mi medializo-
van˘mi aférami, ktoré nakoniec aj
viedli k tomu, Ïe som sa rozhodol
s niektor˘mi ºuìmi z vedenia Ústredia
rozísÈ. Samozrejme, aj ãas, ktor˘ som
venoval vzájomnému spoznávaniu,
ma utvrdil, respektíve mi dal toºko
impulzov, Ïe som sa rozhodol kolektív
ºudí okolo seba zmeniÈ. Urobil som
niektoré zásahy do organizaãnej ‰truk-
túry a na ìal‰ie sa spolu s vedením
ústredia e‰te pripravujeme. Samozrej-
me, väã‰iu ãasÈ vedenia som ponechal
v tej podobe, aká bola, pretoÏe som sa

Posunúť sa smerom k občanom
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Viera Tomanová, PhD.,
vás uviedla dňa 19. 10. 2006 do funkcie generálneho riaditeľa 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. S akými pocitmi a víziami
ste sa tejto funkcie ujali?
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presvedãil, Ïe veºa zamestnancov,
ktorí tu boli, sú odborníci a svojej
robote rozumejú.

� Vo svojom úvodníku v predchádza-
júcom čísle časopisu Sociálna poli-
tika a zamestnanosť ste svoje
pôsobenie vo funkcii generálneho
riaditeľa Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny charakterizovali
ako priestor na to, aby ste sa mohli
podielať na uplatnení priorít, pro-
gramových zámerov a cieľov Minis-
terstva práce, sociálnych vecí
a rodiny. Akú konkrétnu podobu
budú mať tieto priority? Mohli by
ste nám predostrieť aj ich približný
časový harmonogram? 

âo sa t˘ka priorít a rozvrhu plne-
nia jednotliv˘ch úloh, v‰etko sa bude
odvíjaÈ od predstáv uplatÀovania
vládneho programu poãas nadchád-
zajúcich ‰tyroch rokov. Dá sa povedaÈ,
Ïe na zrealizovaní ambícií, ktoré vede-
nie ministerstva má, sa my, ako jeho
podriadená organizácia, budeme sa-
mozrejme podieºaÈ. Ja osobne mám
urãitú v˘hodu aj v tom, Ïe sa r˘chlo
dostávam k informáciám cez vedenie
ministerstva, kde som priz˘van˘ na
kaÏdé jeho zasadnutie. TakÏe v‰etky
informácie, ktoré sa t˘kajú oblasti
legislatívnych zámerov a úprav, resp.
ÈaÏiskov˘ch rozhodnutí, dostávam
veºmi r˘chlo. K otázke ãasového har-
monogramu, alebo zámeru – bude
záleÏaÈ na tom, aké rozhodnutia
a kedy prijme samotná vláda, resp.
parlament. Bude to závisieÈ od prero-
kovania viacer˘ch legislatívnych
zmien. Od nich sa budú odvíjaÈ aj
na‰e praktické kroky pre ich uplatÀo-
vanie v praxi, v beÏnom Ïivote. 

Z pohºadu organizaãného sa veºmi
dôleÏit˘ krok udial k 1. januáru t˘m,
Ïe na ministerstve vznikla Sociálno-
implementaãná agentúra (SIA) ako
nov˘ riadiaci orgán na manaÏovanie
zdrojov z Európskeho sociálneho
fondu v oblasti sluÏieb zamestnanosti.
V súãasnosti sa profilujú, resp. uÏ sú
vyprofilované, kompetencie Fondu
sociálneho rozvoja. Tieto dva útvary
budú pre nás veºmi dôleÏité pri pouÏí-
vaní zdrojov Európskeho sociálneho
fondu. Viem, Ïe v treÈom ‰tvrÈroku
tohto roku sú na programe v NR SR
zmeny v oblasti legislatívy dot˘kajúce
sa sluÏieb zamestnanosti a oblasti soci-
álnych vecí. V súãasnosti sa uÏ pracu-
je na novom zákone o ‰tátnej sluÏbe.
To sú základné, ale i zásadné zámery
pre rok 2009. 

Na Ústredí a na úradoch práce by
sme chceli e‰te zaãiatkom roka dokon-
ãiÈ organizaãné zmeny, ktoré sa dot˘-
kajú hlavne oblasti manaÏovania
a administrovania zdrojov z Európske-
ho sociálneho fondu. 

Z pohºadu dlh‰ieho ãasového hori-
zontu sme sa s ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny dopracovali
k zámeru, ktor˘ je zatiaº orientaãne
smerovan˘ k 1. januáru 2009. Vtedy by
sme, po legislatívnych úpravách, chce-
li na‰tartovaÈ novú verejnoprávnu
in‰titúciu pre oblasÈ sluÏieb zamestna-
nosti. Znamená to, Ïe Ústredie a úrady
práce by sme rozãlenili do troch ve-
tiev. Jednu ako verejnoprávne sluÏby
zamestnanosti, druhou by mala byÈ
oblasÈ sociálna, a to hlavne hmotná
núdza, a tretia vetva sa bude t˘kaÈ
‰tátnych dávok. Kompetencie v oblasti
sociálnej núdze prejdú na obce, no
a ão sa t˘ka ‰tátnych dávok, resp. kom-
penzácií a starostlivosti o handikepo-
van˘ch ºudí, túto oblasÈ by sme radi po
dosiahnutí konsenzu s ostatn˘mi part-
nermi ukotvili k inej zloÏke ‰tátnej
správy, prípadne uvaÏujeme o spolu-
práci s VÚC. 

� Vyše 13 rokov ste boli riaditeľom
Okresného úradu práce v Dunaj-
skej Strede. Po niekoľkých rokoch
sa vraciate do oblasti, ktorá prešla
určitým vývojom. Asi tou najpod-
statnejšou zmenou bolo zlúčenie
služieb zamestnanosti a sociálnych
vecí pod jednu strechu a zrušenie
okresných a krajských úradov
práce. Ako vnímate tento vývoj?

âo sa t˘ka zlúãenia sluÏieb zamest-
nanosti a sociálnych vecí, myslím si,
Ïe to bol chybn˘ krok, ktor˘ priniesol
ústupok od toho dobrého, ão tu
v minulosti bolo vybudované v oblasti
verejnoprávnej in‰titúcie – b˘valého
Národného úradu práce. V˘sledkom
toho ústupku je zníÏenie efektivity
a pokles kvality poskytovan˘ch slu-
Ïieb zamestnanosti. Sociálna oblasÈ
a sluÏby zamestnanosti sú podºa
môjho názoru odli‰né a také ‰pecific-
ké, Ïe sa len okrajovo dot˘kajú, resp.
ako rôzne ‰tátne dávky vôbec s trhom
práce nesúvisia. O tom, Ïe takáto cesta
je veºmi ‰pecifická, svedãí aj to, Ïe
v Európskej únii touto cestou okrem
Holandska a Anglicka nejde nikto in˘.
Je mi jasné, Ïe u takéhoto veºkého sub-
jektu sa logicky u niektor˘ch riadite-
ºov úradov práce dostáva do popredia
niektorá z t˘chto dvoch oblastí. KaÏd˘
mal väã‰inou bliÏ‰ie k jednej alebo
druhej. Povedzme si, Ïe z pohºadu
zámerov minulej vlády prevaÏoval
názor, Ïe trh v‰etko vyrie‰i... 

Za zaostávanie sluÏieb v oblasti
zamestnanosti, nebudovania klientovo
orientovan˘ch sluÏieb nás zamestná-
vatelia niekedy oprávnene kritizujú.
Neposkytujú sa im dostatoãné sluÏby.
Nerie‰ili sa problémy prípravy ºudí
pre trh práce, prípravy ºudí, ktorí sú
evidovaní na úradoch práce. T˘m, Ïe
sa nespruÏÀoval prístup sluÏieb

zamestnanosti k svojim dvom základ-
n˘m klientom – obãanom a zamestná-
vateºom, tak ako to robí Európska
únia, t˘m sa ‰tátne sluÏby zamestna-
nosti dostávali na okraj záujmu za-
mestnávateºov.

„Vyrástli“ obrovské úrady s niekoº-
ko sto (v Ko‰iciach aÏ 595) zamestnan-
cami s rôznorod˘mi ãinnosÈami, ktoré
skôr pripomínajú okresné úrady.
Nehovoriac o problematike detsk˘ch
domovov, ktoré majú na starosti takis-
to tieto úrady. T˘m pádom je veºmi
ÈaÏko u riaditeºov t˘chto úradov hovo-
riÈ o odbornosti. Tieto úrady práce uÏ
nie sú také úrady práce, z ktor˘ch na
jednom som bol ja riaditeºom.

� Vaším predchodcom vo funkcii gene-
rálneho riaditeľa bol PhDr. Rudolf
Sokol. Sú v jeho práci určité body,
v ktorých by ste chceli pokračovať,
alebo bude prevažovať vo vašej
práci iný pohľad na riadenie služieb
zamestnanosti a sociálnych vecí?

Samozrejme, Ïe mám záujem pokra-
ãovaÈ v t˘ch veciach, ktoré sú na Ústredí
zabehnuté a ãas ukázal, Ïe sú správne
a funkãné. Pri rôznych rozhodovaniach
je v‰ak aj priestor na vlastn˘ manaÏér-
sky vklad a na vlastné videnie. Ja mám
trocha in˘ pohºad na otázku manaÏo-
vania a administrovania s prostriedka-
mi Európskeho sociálneho fondu.
Mám predstavu zmenou organizácie
práce zefektívniÈ a spruÏniÈ administ-
ráciu na úradoch práce. 

TaktieÏ mám trocha in˘ pohºad na
pracoviská, na prístup úradov práce
ku kategórii záujemcov o prácu. Mys-
lím si, Ïe tam je z pohºadu aktivít úra-
dov práce v regiónoch potenciál a bu-
dúcnosÈ. Pri ponúkaní kvalifikovanej
pracovnej sily je potrebné sústrediÈ sa
aj na túto kategóriu obãanov. ªudí,
ktorí pracujú, ale nie sú spokojní vo
svojom doteraj‰om zamestnaní a hºa-
dajú si nové pracovné uplatnenie,
nov˘ kariérny postup. Moje pokyny
k riaditeºom úradov práce budú defi-
nované aj v tejto oblasti. Aby sme sa
prostredníctvom novej marketingovej
stratégie posunuli smerom k obãanom,
aby sme získali ich dôveru a aby mali
záujem dostaÈ sa do tejto kategórie
uchádzaãov, aby sme im mohli sprost-
redkovaÈ lep‰ie zamestnanie. Mám in˘
pohºad a ambície na zapojenie ústre-
dia do medzinárodn˘ch ‰truktúr.
V podstate za tri roky sa v oblasti slu-
Ïieb zamestnanosti nehºadal priestor,
alebo nedostatoãne vyuÏíval priestor,
ktor˘ únia ponúka pri uplatÀovaní
nov˘ch nástrojov aktívnej politiky
a inovaãn˘ch prístupov.

Zhovárala sa 
Mgr. JARMILA GALANDÁKOVÁ,

hovorkyňa ÚPSVR
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príslu‰nom úrade, oddelení evidencie
osôb (Meldeamt) a vyplniÈ formulár
registrácie pobytu (Meldezettel). KaÏdá
zaregistrovaná osoba má svoje osobné
registraãné ãíslo, ktoré je uvedené na
potvrdení o registrácii (Meldebestäti-
gung). Je nutné vybaviÈ si v cieºovej kra-
jine bankov˘ úãet, zaregistrovaÈ sa do
sociálnej a zdravotnej poisÈovne, príp.
in˘ch in‰titúcií.

!Pred kaÏd˘m odchodom do zahra-
niãia si treba overiÈ serióznosÈ pra-

covnej ponuky.
Je veºa prípadov, kedy ºudia reagova-

li na neoverené ponuky zverejnené
prostredníctvom internetu, teletextu,
novinov˘ch inzerátov ãi audiotexto-
v˘ch ãísiel a napokon zostali z reality
veºmi rozãarovaní a sklamaní. MoÏno sa
obrátiÈ na Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny a overiÈ si, ãi vôbec existuje
agentúra alebo sprostredkovateº, ktor˘
ponúka danú prácu (www.upsvar.sk). 

PRÁCA NEKVALIFIKOVANÝCH
OPATROVATELIEK V RAKÚSKU
Pretrváva vysok˘ dopyt po kvalifikova-
n˘ch o‰etrovateºoch, oãakávajú, Ïe ich
‰tát bude potrebovaÈ asi 30-tisíc. Okrem
práce kvalifikovan˘ch o‰etrovateºov, na
ktoré sa vyÏaduje zdravotné vzdelanie,
rakúske súkromné domácnosti zamest-
návajú aj veºké mnoÏstvo nekvalifikova-
n˘ch opatrovateliek, na prácu ktor˘ch
sa nevyÏaduje maturita v profesii zdra-
votníka, zdravotnej sestry ãi kvalifikova-
ného o‰etrovateºa. 

Podmienkou získania práce opatro-
vateºky bolo donedávna ukonãené
úplné stredo‰kolské vzdelanie v zdra-
votníctve, akékoºvek vykonávanie pra-
covného pomeru bez príslu‰ného zdra-
votného vzdelania bolo nelegálne. 

!S úãinnosÈou od 1. 11. 2006 na
základe Nariadenia spolkového

ministerstva hospodárstva a práce
do‰lo k legalizácii práce nekvalifiko-
van˘ch opatrovateºov zamestnan˘ch
v súkromn˘ch rakúskych domácnosti-
ach. Legalizácia sa vzÈahuje v˘luãne
na v˘kon práce v súkromn˘ch domác-
nostiach, keì rakúska domácnosÈ
vystupuje ako zamestnávateº. 

Podmienkou je, aby v rakúskej
domácnosti Ïil ãlovek vyÏadujúci si
‰peciálnu starostlivosÈ, t.j. aby aspoÀ
jeden z ãlenov domácnosti bol pobera-
teºom opatrovateºského príspevku/
príspevku za bezmocnosÈ v Rakúsku
minimálne stupÀa 3 (Pflegegeld Stufe
3). Kategorizácia Pflegegeld-Stufen má
v Rakúsku 7 stupÀov, priãom stupeÀ 1
je najniÏ‰í a stupeÀ 7 najvy‰‰í. ZároveÀ

opatrovateº musí dostávaÈ mzdu vy‰‰iu,
ako je „príjmov˘ limit“ (Geringfıgigke-
itsgrenze) v Rakúsku (viac ako € 341,16
v prípade odpracovania 57 hod./mes. –
údaj pre rok 2007). Je nutné, aby opatro-
vateº dosiahol aspoÀ príjmov˘ limit za
príslu‰n˘ mesiac, na základe ktorého
bude registrovan˘ v rakúskom systéme
sociálneho poistenia a vznikne mu nárok
na hradenie sociálneho poistenia v plnej
miere (vrátane zdravotného, úrazového,
dôchodkového i poistenia v prípade
nezamestnanosti). 

Registráciu do systému sociálneho
poistenia je povinn˘ zabezpeãiÈ zamest-
návateº (v danom prípade rakúska rodi-
na) nahlásením na miestnom úrade
(Bezirkstelle der zuständigen Gebiets-
krankenkasse). Za registráciu sa neplatí
Ïiaden poplatok. Formulár moÏno vypí-
saÈ aj elektronicky: http://www.noegkk.at/
esvapps/page/page.jsp?p_pageid=204&p
_menuid=1317&p_id=5

!Pracovná zmluva môÏe byÈ v Rakús-
ku uzatvorená písomne alebo ústne. 
Ak teda nastúpia do práce – do rodiny

za úãelom opatrovania ãlena domácnosti,
treba si ÏiadaÈ od zamestnávateºa aspoÀ
tzv. pracovnú kartu (Dienstzettel). Ide
o doklad potvrdzujúci zamestnanie, záro-
veÀ sú v Àom vymedzené náleÏitosti pra-
covného pomeru, ako je pracovn  ̆ãas, plat
ap). Do 3 dní od nástupu do pracovného
pomeru musí zamestnávateº/domácnosÈ
daÈ opatrovateºovi kópiu registrácie
v systéme sociálneho poistenia (Anmel-
dung zur Sozialversicherung), na základe
ktorej má moÏnosÈ si overiÈ podmienky na
ktor˘ch sa dohodli v prípade ústnej formy
pracovnej zmluvy.

ČO SO SEBOU PRINÁŠA 
PRÁCA V RAKÚSKU
Najskôr niekoºko úskalí. V prvom rade
musí nájsÈ zamestnávateºa, ktor˘ bude
ochotn˘ vybaviÈ mu pracovné povolenie. 

!O pracovné povolenie neÏiada totiÏ
v Rakúsku uchádzaã, ale zamestná-

vateº na príslu‰nom AMS. 
Povolenie nie je udelené automatic-

ky, naopak – zamestnávateº musí splniÈ
stanovené kritériá a preukázaÈ, Ïe na
prácu potrebuje práve ãloveka zo Slo-
venska. Neraz ºudia tieto informácie
nemajú, prídu k nám na slovenské úrady
práce a Ïiadajú o vydanie pracovného
povolenia do Rakúska. ZároveÀ je zavá-
dzajúce, ak zamestnávateº Ïiada od bud-
úceho zamestnanca finanãné uhradenie
poplatkov súvisiacich s udelením pra-
covného povolenia. 

! Za vybavenie pracovného povole-
nia klient ako budúci zamestnanec

neplatí, rakúsky zamestnávateº zná‰a
v‰etky v˘davky sám. Pracovné povo-

lenie sa vydáva na dobu urãitú, naj-
viac na 1 rok.

Rakúsky zamestnávateº smie
zamestnaÈ cudzieho ‰tátneho príslu‰ní-
ka ako kºúãovú pracovnú silu (Zulas-
sung als Schlısselkraft), na základe kla-
sického povolenia na zamestnanie (Bes-
chäftigungsbewilligung), povolenia pre
zberaãov úrody (Erntehelfer), alebo
prostredníctvom povolenia na vyslanie
(Entsendebewilligung). 

Nie vÏdy a ihneì sa uchádzaãom
podarí nájsÈ zamestnávateºa, ktor˘
o nich prejaví záujem, aj napriek tomu,
Ïe hºadá zamestnancov. Práve preto, Ïe
rakúsky zamestnávateº musí vybaviÈ
pracovné povolenie, môÏe sa rozhod-
núÈ uprednostniÈ domáceho uchádza-
ãa, resp. uchádzaãa zo „star˘ch“ ãlen-
sk˘ch krajín EÚ. Na druhej strane, slo-
venskí uchádzaãi tieÏ neraz zaujímavú
pracovnú ponuku odmietnu – napr.
z dôvodu, Ïe nemajú v Rakúsku ubyto-
vanie. Rakúski zamestnávatelia sú síce
nápomocní pri hºadaní ubytovania,
priamo ho v‰ak zvyãajne neposkytujú.
Stáva sa, Ïe vhodné ubytovanie moÏno
nájsÈ aÏ 30 – 50 km od miesta v˘konu
práce, ãím vzniká ìal‰ia podmienka pre
prijatie do práce – vlastn˘ automobil
a schopnosÈ sám dochádzaÈ do práce.

Práca v Rakúsku je nesporne atrak-
tívna vzhºadom k zarobenej mzde. Aj
keì nie je v Rakúsku stanovená mini-
málna mzda, existuje „príjmov˘ limit“
(€ 341,16/mesaãne v roku 2007). Prie-
merná mzda ãa‰níka je cca € 1 100,
kuchára cca € 1 200 a ‰éfkuchára cca 
€ 1 500/mesaãne. Ako pomocná sila
v kuchyni moÏno zarobiÈ cca € 1 000
brutto mesaãne. 

!Minimálny plat pracovníkov
v danej profesii stanovujú v Rakús-

ku kolektívne zmluvy v jednotliv˘ch
komorách a odboroch, napr. plat „kºú-
ãového pracovníka“ je stanoven˘, pre
rok 2007 minimálne € 2 304/mesiac,
kvalifikovaná zdravotná sestra by
mala dostaÈ minimálne € 1 536/mesiac. 

Dlhodobá práca v Rakúsku priná‰a
aj ìal‰ie v˘hody. Mzda sa vypláca 14-
krát do roka, ide o 12 riadnych platov
a dovolenkovú a vianoãnú prémiu. Na
základe pracovnej zmluvy je zamestna-
nec zároveÀ chránen˘ pred prepuste-
ním, má nárok na dovolenku od 25 do
30 dní v kalendárnom roku. Po uplynu-
tí 12 mesiacov legálneho zamestnania
moÏno poÏiadaÈ o vystavenie tzv. potvr-
denia o voºnom pohybe (Freizıgigkeits-
bestätigung), ktoré vystavuje AMS proti
predloÏeniu predchádzajúceho povole-
nia na prácu. V prípade záujmu zotrvaÈ
v Rakúsku nie je nutné ÏiadaÈ o nové
pracovné povolenie. 

Mgr. GABRIELA DODRVOVÁ,
EURES poradkyňa, ÚPSVR v Senici

� dokončenie zo str. 9

Rakúsko láka Slovákov
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■ PÄŤČLENNÚ RADU RIADITEĽOV SP 
NAHRADÍ JEDEN ŠÉF
Súãasnú päÈãlennú Radu Sociálnej poisÈovne (SP) v tomto

roku nahradí jeden generálny riaditeº poisÈovne. Vypl˘va to
z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorou
sa s úãinnosÈou od 1. januára 2007 súãasne novelizuje aj
zákon o sociálnom poistení. ·éfa poisÈovne bude voliÈ
a odvolávaÈ vláda, priãom jeho funkãné obdobie bude trvaÈ
‰esÈ rokov. Mesaãná mzda generálneho riaditeºa poisÈovne
bude predstavovaÈ 6-násobok priemernej mesaãnej mzdy na
Slovensku. V tomto roku tieÏ vznikne in‰titút hlavného kon-
trolóra SP. Ten bude zodpovedn˘ za kontrolu hospodárnosti
a efektívnosti nakladania s majetkom poisÈovne. Hlavného
kontrolóra bude voliÈ a odvolávaÈ Dozorná rada (DR) SP.
Poãet ãlenov DR poisÈovne klesne zo súãasn˘ch 15 na 11.
Predsedom DR poisÈovne bude naìalej minister práce a soci-
álnych vecí, po troch zástupcoch budú maÈ v tomto orgáne
odborári, zamestnávatelia a ‰tát a jedna osoba bude zastupo-
vaÈ záujmové zdruÏenie poberateºov dôchodkov.

www.aktualne.sk; Domov

■ ROŽŇAVA UŽ MÁ NOCĽAHÁREŇ 
PRE BEZDOMOVCOV
Krátko pred vianoãn˘mi sviatkami zaãala v RoÏÀave svoju

prevádzku nocºaháreÀ pre bezdomovcov, ktorú mesto zriadilo
pri Rómskom klube. Prevádzkov˘ poriadok nocºahárne je
prísny, bezdomovci sa tam môÏu vyspaÈ, len ak sa do siedmej
veãer zaregistrujú, nesmú prísÈ opití a ich povinnosÈou je
kaÏd˘ veãer sa osprchovaÈ. Ráno do pol deviatej musia nocºa-
háreÀ opustiÈ. "V súãasnosti máme piatich stabiln˘ch klien-
tov. Z pôvodn˘ch 26 ºudí bez domova, o ktor˘ch sme vedeli,
minul˘ rok ‰iesti zomreli, ‰iesti si na zimu prenajali byt na
sídlisku Juh, alebo sú u nejak˘ch príbuzn˘ch, a sedem ºudí
odi‰lo za prácou do âeskej republiky. Je to úãelov˘ odchod.
Vedia, Ïe okrem práce dostanú aj ubytovanie, no dlho tam
nevydrÏia," uviedol Marián Ikri z Rómskeho klubu v RoÏÀave.
Tieto presné informácie o pohybe bezdomovcov na území
mesta získava od nich samotn˘ch. Zatiaº mu v‰ak ch˘bajú
správy o dvoch ìal‰ích bezdomovcov, ktorí v lete bivakovali
pri rieke Slaná, kde si postavili z kartónov a dreva búdu. Ako
hovorí M. Ikri, nevie ich nájsÈ. "Pre bezdomovcov sme pripra-
vili aj ‰tedrú veãeru. Nachystané bolo pre 20 ºudí, pri‰li len
piati". Podºa jeho slov sa zatiaº v nocºahárni nevyskytli väã‰ie
problémy. "Dvakrát sa stalo, Ïe niektorí pri‰li veºmi opití, nuÏ
sme ich dnu nevpustili". V noci má sluÏbu v nocºahárni len
muÏsk˘ personál. Bezodomovci si na komfort kaÏdoveãernej
sprchy r˘chlo privykli, a tak dodrÏiavaÈ pravidlo o hygiene
nie je pre nich problémom. "Nezabezpeãujeme im len posteº,
deku a strechu nad hlavou. Veºa sa zhovárame, robíme pora-
denstvo. Zvlá‰tne na tom je, Ïe hoci v‰etci vÏdy pracovali,
teraz sa na zamestnanie nep˘tajú, a ak im nieão ponúkneme,
odmietnu. Medzi t˘mito ºuìmi sú napríklad b˘val˘ baník,
policajt, ‰ofér alebo Ïeriavnik. Bez domova ostali väã‰inou pre
alkohol a následn˘ rozvod, alebo pri‰li o prácu a stali sa z nich
neplatiãi. Opustili ich manÏelky, ktoré sa vrátili k rodiãom, no
uÏ bez manÏelov," hovorí M. Ikri o osudoch t˘chto muÏov.
Väã‰ina z nich nemá ani doklady. Buì ich stratili, alebo sa
navzájom okradli. RoÏÀava sa teda o svojich bezdomovcov
postarala a podºa M. Ikriho veºmi slu‰ne. O ich záujme ãi
nezáujme o túto pomoc sme na stránkach ná‰ho denníka
informovali uÏ neraz, a to aj s otázkami, ãi o túto pomoc bez-
domovci stoja. "Myslím si, Ïe pomoc potrebná je. Oni si
pomôcÈ nevedia. A svoj Ïivot zmeniÈ tieÏ nechcú. Zvyknú si.
Sú to v‰ak predov‰etk˘m ºudia," dodal M. Ikri na margo t˘ch,
ktor˘m je zrejme potrebné pomáhaÈ aj proti ich vôli. 

Gemerský korzár

Krátke správy

■ DO HANUŠOVIEC MIERIA DVAJA INVESTORI
V Hanu‰ovciach nad Topºou vo vranovskom okrese by sa

mal v tomto roku zaãaÈ vyrábaÈ asfalt. Investor, ktor˘ chce
prísÈ do tohto mesta, plánuje vytvoriÈ 50 pracovn˘ch príleÏi-
tostí. Investor ãaká na vyjadrenie z ministerstva Ïivotného
prostredia v súvislosti s posudzovaním vplyvov na Ïivotné
prostredie. V˘roba bude v areáli na pozemkoch pri b˘valom
hospodárskom druÏstve, mesto poÏiadalo o ich vyãlenenie
z pozemkového fondu. "Ide o súkromné pozemky a my pri-
pravujeme ich odkúpenie na tento úãel. Pôjde pribliÏne o dva
hektáre," povedal primátor Hanu‰oviec nad Topºou Ján
Ro‰ko. "S majiteºmi sme sa stretli a záujem o predaj majú,
takÏe nevidíme problém. Urãite sa dohodneme." S v˘robou
by sa malo zaãaÈ uÏ v druhej polovici tohto roku. O podnika-
nie v Hanu‰ovciach prejavil záujem e‰te aj investor z oblasti
zámoãníctva. Malo by ísÈ o v˘robu kon‰trukcií. Firma plánu-
je vytvoriÈ plánuje okolo dvesto miest. âasov˘ horizont v‰ak
zatiaº nie je známy. "SpoloãnosÈ nás oslovila listom. V Àom sa
uvádza, Ïe majú záujem investovaÈ v na‰om meste. Od nás
potrebujú buì nevyuÏívané objekty vhodné na podnikanie,
alebo priestor s rozlohou pribliÏne tri hektáre. Budovy máme,
pripravujeme ich zoznam. Investorovi ponúkneme aj pozem-
ky. K˘m je záujem zo strany investorov, urobíme v‰etko pre
to, aby sme im vy‰li v ústrety," uzavrel J. Ro‰ko. 

Prešovský korzár

■ PIEŠŤANSKÁ SAMOSPRÁVA ZRIADILA 
PRE BEZDOMOVCOV ÚČELOVÉ SOCIÁLNE
ZARIADENIE
"V Pie‰Èanoch samospráva sa v sociálnej starostlivosti

okrem rodiny, detí a star‰ích obãanov venuje aj ºuìom bez
prístre‰ia. Tohtoroãná zima láme teplotné rekordy v pluso-
v˘ch hodnotách. Zdalo by sa, Ïe práve títo ºudia nemajú záu-
jem o doãasné ubytovanie. "Na dvere referátu sociálnych dverí
na Mestskom úrade v Pie‰Èanoch od 2. januára denne klopú na
dvere ºudia, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli bez prístre‰ia.
Práve pre nich mesto zriadilo úãelové zariadenie domu, ktoré
je urãené pre osamel˘ch ºudí. Preb˘vajú tu osamelé mamiãky,
ãi otcovia s deÈmi, ale aj ºudia bez prístre‰ku. Bezdomovcov,
ktor˘ch v beÏnom období tu prespáva okolo 15, chodí v tomto
období na nocºah 20 aÏ 25 a v útulku, kde je moÏn˘ celoden-
n˘ pobyt, aÏ 27 ºudí. O pomoc chodia prosíkaÈ v‰ak aj tí, ktorí
v domove uÏ b˘vali, ale ho museli opustiÈ, pretoÏe nere‰pek-
tujú pravidlá a najmä ten najprísnej‰í zákaz, zákaz poÏívania
alkoholick˘ch nápojov. Napriek tomu si väã‰ina obyvateºov
pochvaºuje toto zariadenie, pretoÏe podºa ich slov je tu o nich
veºmi dobre postarané a okrem tepla, hygieny je tu aj dostatok
potravín, obleãenia a takisto zábavy, s ktorou sem prichádzajú
rôzne obãianske zdruÏenia." 

Rozhlasová stanica Regina

■ RAKÚSKO PLÁNUJE UĽAHČIŤ PRÍSTUP 
NA SVOJ PRACOVNÝ TRH
"Rakúsko je pripravené zmierniÈ obmedzenia v prístupe

na svoj pracovn˘ trh pre ‰pecializovanú pracovnú silu
z nov˘ch ãlensk˘ch krajín Únie. Dve hlavné strany, ktoré
rokujú o zostavení spoloãnej vlády, sa na tom dohodli pri
príprave koaliãnej dohody. Informoval o tom úradujúci
minister hospodárstva Martin BARTENSTEIN. Viac povie
Peter STANO." "Po nedávnom uvoºnení pracovn˘ch re‰trik-
cií v sektore opatrovateºsk˘ch sluÏieb môÏu nasledovaÈ ìal-
‰ie oblasti. Minister hospodárstva Martin BARTENSTEIN
v rozhovore pre denník Die Presse kon‰tatoval, Ïe t˘kaÈ sa
to má profesií, kde nie je dostatok domácich odborníkov.
Kde konkrétne by to mohlo byÈ, spresÀuje pre RádioÏurnál
ãlen predstavenstva rakúskeho úradu práce Johanes KOPF."
"Je to tradiãne najmä v turistike, ale teraz ãoraz viac v tech-
nick˘ch smeroch, ako sú zváraãi, pokr˘vaãi, kovoobrábaãi,
elektrotechnici a tak ìalej, teda naozaj odborné sily, ktoré uÏ
v Rakúsku potrebujeme." "Presné oblasti, kam budú �
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môcÈ prísÈ odborníci z nov˘ch ãlensk˘ch krajín, urãí rakús-
ky minister práce. Podmienkou zamestnania slovenského
alebo iného stredoeurópskeho odborníka musí byÈ ponúka-
ná hrubá mzda minimálne 2 200 eur a potvrdenie od úradu
práce, Ïe sa o dané miesto neuchádza Rakú‰an alebo in˘
obãan starého ãlenského ‰tátu. Inak ale najmenej do roku
2009 platia obmedzenia v prístupe na rakúsky pracovn˘ trh,
aj keì ten sa vyvíja pozitívne. OpäÈ Johanes KOPF." "UÏ tri-
‰tvrte roka nám nezamestnanosÈ znaãne klesá a je to spoje-
né aj s konjunktúrou a s trojpercentn˘m hospodárskym
rastom, ão je na rakúske pomery dosÈ silné. Preto aj poãet
ºudí bez práce klesol o takmer 10 percent. A podºa európ-
skych kritérií dosahuje nezamestnanosÈ v Rakúsku 4,6 per-
centa." "V Rakúsku je momentálne legálne zamestnan˘ch
viac ako 60 -tisíc obãanov z nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov." 

Rozhlasová stanica Slovensko

■ OD JANUÁRA SA MENIA ODVODY 
NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE
"Od 1. januára 2007 sa mení minimálna v˘‰ka odvodov

na zdravotné poistenie, zv˘‰enie poistného nadväzuje na
zmenu minimálnej mzdy, ku ktorej do‰lo od 1. októbra
minulého roka." "Samostatne zárobkovo ãinná osoba, ktorá
platila minimálny preddavok na zdravotné poistenie najme-
nej vo v˘‰ke 966 korún, bude platiÈ 1064 korún, mení sa aj
sadzba pre samostatne zárobkovo ãinné osoby so zdravot-
n˘m postihnutím, ktoré nie sú poberateºmi invalidného
dôchodku, namiesto doteraj‰ieho preddavku vo v˘‰ke
najmenej 483 korún budú platiÈ 532 korún. Samoplatiteº
alebo dobrovoºne nezamestnaná osoba, ktorá platila v roku
2006 poistné 634, bude platiÈ preddavok vo v˘‰ke najmenej
692 korún." "O v˘‰ke minimálnej mzdy sa platitelia poistné-
ho môÏu informovaÈ na v‰etk˘ch poboãkách V‰eobecnej
zdravotnej poisÈovne, tak isto táto informácia je na interne-
tovej stránke V‰eobecnej zdravotnej poisÈovne." "Platitelia
poistného, ktorí odvádzajú preddavky z maximálneho vyme-
riavacieho základu, budú platiÈ mesaãne maximálne 7 256
korún, preddavky sa totiÏ vypoãítavajú najviac z trojnásobku
priemernej mesaãnej mzdy za rok 2005." "Také zárobkovo
ãinné osoby aj samoplatitelia zaplatia zv˘‰en˘ preddavok za
mesiac január po prv˘krát do 8. februára 2007." 

Televízna stanica TA 3

■ ČÍSLO DŇA
400 zamestnancov mestsk˘ch, obecn˘ch a regionálnych

úradov sa zapojilo do projektu financovaného Európskym
sociálnym fondom. Uãia sa pracovaÈ s poãítaãom a interne-
tom, na záver absolvujú testy a získajú tak Európsky poãíta-
ãov˘ vodiãsk˘ preukaz. Náklady prevy‰ujú 8 mil. Sk. 

Pravda; príloha Bratislava

■ ZAPLAVIA NÁS BALKÁNCI?
Európska únia je od januára roz‰írená o Rumunsko a Bul-

harsko. Zatiaº ão niektoré staré krajiny Únie si svoj pracovn˘
trh z obavy pred príchodom moÏn˘ch kriminálnikov chránia,
Slovensko nekladie Rumunom a Bulharom Ïiadne prekáÏky.
Od januára uÏ môÏu u nás pracovaÈ. Na‰i zamestnávatelia
dokonca otvorenie pracovného trhu vítajú. "Nemáme obavy,
Ïe by nás zaplavili robotníci z Bulharska a Rumunska. Na-
opak, kvalifikovaná pracovná sila má dvere otvorené," hovo-
rí manaÏér Republikovej únie zamestnávateºov Peter Molnár.
Podºa neho je na Slovensku uÏ teraz nedostatok pracovnej
sily v automobilovom priemysle a stavebníctve. Zamestnáva-
telia v‰ak v prv˘ch dÀoch nového roka zv˘‰en˘ záujem
o prácu cudzincov nezaznamenali. Iné krajiny Únie svoj pra-
covn˘ trh obãanom nov˘ch krajín na rozdiel od nás neotvori-
li. Dôvodom je vy‰‰ia kriminalita oboch národov. Tak naprí-
klad do konfliktu so zákonom sa vlani na Slovensku dostalo
22 Rumunov. Polícia takisto trestne stíhala 17 ºudí bulharskej
národnosti. Rumunsko a Bulharsko patria v na‰ich oãiach

k najzaostalej‰ím európskym krajinám. Ich ekonomika v‰ak
r˘chlo napreduje. Rast o sedem percent roãne v Rumunsku
a ‰esÈ percent v Bulharsku patrí k najr˘chlej‰ím v Európe.
VidieÈ to v‰ak iba vo veºk˘ch mestách, vidiek akoby zaspal na
zaãiatku 20. storoãia. Obe krajiny najviac potrebujú vybudo-
vaÈ kvalitnú dopravnú sieÈ, ich cesty sú jednoducho v prí‰er-
nom stave. V porovnaní so Slovenskom majú obe krajiny
paradoxne niÏ‰iu nezamestnanosÈ – v rumunskom hlavnom
meste Bukure‰È sú to dokonca iba dve percentá. Na druhej
strane, mnohí ºudia pracujú v zahraniãí. Minul˘ rok vycesto-
vali za prácou takmer dva milióny Bulharov, najãastej‰ie do
Turecka a Grécka. Priemerné platy sú v t˘chto balkánskych
‰tátoch veºmi nízke. K˘m u nás sa mesaãná mzda pohybuje
okolo 18-tisíc korún, v Rumunsku to je 12-tisíc a v Bulharsku
dokonca menej ako osemtisíc korún. 

Plus jeden deň

■ V BÁNOVSKOM OKRESE JE VĎAKA TAKMER 
20 ZAHRANIČNÝM INVESTOROM O 600
NEZAMESTNANÝCH ĽUDÍ MENEJ
"Spomedzi deviatich okresov Trenãianskeho kraja patrilo

po Partizánskom druhé miesto v poãte nezamestnan˘ch
bánovskému okresu. E‰te pred rokom tam bola viac ako deväÈ-
percentná nezamestnanosÈ. Dnes je situácia priaznivej‰ia.
"Podºa vedúceho úseku sluÏieb zamestnanosti bánovského
úradu práce Jozefa KRAMÁRA v súãasnosti je v okrese
Bánovce nad Bebravou nezamestnan˘ch 1315 ºudí a evidova-
ná nezamestnanosÈ po prv˘ raz klesla pod 6 %. V priebehu
minulého roka sa v meste zamestnalo 600 ºudí. Je to hlavne
zásluhou vy‰e 20 zahraniãn˘ch investorov. Bánovská radnica
schválila nov˘ územn˘ plán mesta so zameraním na priemy-
selné parky. Najnov‰í vznikne v lokalite Horn˘ch Ozoroviec,
kde taliansky investor ãaká uÏ len na vydanie stavebného
povolenia. KeìÏe pozemky sú uÏ vykúpené a na svete je aj
dohoda o prípojkách plynu i elektriny, na jar zaãnú so stavbou
nov˘ch priestorov. V septembri chcú zaãaÈ so skú‰obnou pre-
vádzkou, priãom v prvej etape tu nájde prácu 100 ºudí. Pôjde
o v˘robu a montáÏ plastov˘ch komponentov pre automobilo-
v˘ priemysel, kde sú uÏ na obdobie piatich aÏ siedmich rokov
pripravené odberateºské kontrakty. ëal‰í priemyseln˘ park
majú Bánovãania pripraven˘ v lokalite Horn˘ch Na‰tíc." 

Rozhlasová stanica Regina

■ UZNÁVANIE KVALIFIKÁCIÍ V EÚ 
BEZ PROBLÉMOV UŽ O ROK
UÏ pribliÏne o rok by mali padnúÈ v‰etky administratív-

ne prekáÏky vo vzdelávaní v zahraniãí, niektoré profesie
totiÏ nie je doteraz moÏné vykonávaÈ v krajinách, v ktor˘ch
neuznávajú slovenské diplomy alebo v˘uãné listy. Európska
komisia uÏ má pripravené rie‰enie a do platnosti by malo
vstúpiÈ od roku 2008. Problémy s uznávaním kvalifikácií
potvrdzuje aj eurokomisár Ján FIGEª, po roz‰írení únie pred
vy‰e dvomi rokmi sú stále profesie, ktoré majú problém
uplatniÈ sa na spoloãnom trhu práce. V‰eobecne profesie
zatiaº neboli rie‰ené a samozrejme to spôsobuje veºké pro-
blémy pri pohybe pracovnej sily, ktoré znamenajú, Ïe ãasto
je vyuÏívaná na nízkokvalifikovanú prácu. Európska byro-
kracia uÏ pracuje na zmenách, tie by mali platiÈ od zaãiatku
roka 2008, v prvom rade sa vyjasní terminológia, presne sa
majú vymedziÈ kompetencie úradov, ktoré uznávajú zahra-
niãné kvalifikácie, a tieÏ sa zavedie spôsob uznávania nefor-
málneho vzdelávania. Nejde o harmonizáciu, o jeden
systém pre v‰etk˘ch, ale akúsi prevodnú matricu, ktorá
pomôÏe jednotliv˘m krajinám, ale aj sektorom, napríklad
v priemysle, lep‰ie ãítaÈ, porovnávaÈ a uznávaÈ kvalifiká-
cie.Takzvan˘ rámec kvalifikácií bude maÈ osem úrovní, tie
presne urãia, ão obãan vie, chápe a ão dokáÏe, tieto infor-
mácie dostanú prednosÈ pred ‰tudijn˘mi v˘sledkami a pred
systémom, v ktorom kvalifikáciu obãan získal.

Televízna stanica TA 3 
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PORADŇA

? Ako je to s poberaním rodiãovské-
ho príspevku po skonãení mater-

skej dovolenky? Je potrebné oÀ niekde
poÏiadaÈ, alebo mi ho zaãnú posielaÈ
kontinuálne po materskej? Je potreb-
né niekam nahlásiÈ, Ïe po materskej
dávke prechádzam na rodiãovsk˘ prís-
pevok, napríklad nahlásiÈ to zamestná-
vateºovi, doplnkovej dôchodkovej
poisÈovni, príp. dôchodkovej správcov-
skej spoloãnosti?

Nárok na rodiãovsk˘ príspevok vzni-
ká po ukonãení poberania materského,
rodiãovsk˘ príspevok si rodiã uplatÀuje
podaním Ïiadosti na úrade práce, sociál-
nych vecí a rodiny, odbore sociálnych
vecí a rodiny, podºa miesta svojho trvalé-
ho pobytu. ÎiadosÈ o rodiãovsk˘ príspe-
vok poskytuje priamo platiteº, úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo je

moÏné ÏiadosÈ získaÈ z webovej stránky
MPSVR SR www.employment.gov.sk,
kde v DIS-e sa nachádzajú vzory Ïiadostí.
ÎiadosÈ o rodiãovsk˘ príspevok obsahuje
na poslednej strane informácie, aké
doklady je potrebné predloÏiÈ k Ïiadosti,
napr. aj potvrdenie sociálnej poisÈovne
o dobe nároku a v˘plate materského.
âo sa t˘ka oznamovacej povinnosti, ak

ste boli pred nástupom na materskú
dovolenku zamestnaná, zamestnávateºo-
vi ste oznámili nástup na rodiãovskú
dovolenku, oznamovaciu povinnosÈ prí-
slu‰n˘m poisÈovÀam teda vykonal
zamestnávateº.

Bc. Jana Kovárová,
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

? Chcel by som vás poprosiÈ o radu,
ak˘ príjem musí maÈ rodiã, ktor˘

vychováva dieÈa sám, ako samoÏiviteº,
aby mohol dostaÈ úºavu na pomôcky
v ‰kole a na stravu?

Od 1. 1. 2006 je v platnosti V˘nos
MPSVR SR zo 14. decembra 2005 ã.
3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti MPSVR SR, podºa ktorého je
moÏné poskytnúÈ dotáciu pre dieÈa, ktoré
Ïije v rodine, ktorej priemern˘ mesaãn˘
príjem za posledn˘ch 6 po sebe nasledu-
júcich mesiacov je najviac vo v˘‰ke Ïivot-
ného minima. Îivotné minimum pre
dospelú osobu je 4 980 Sk a pre dieÈa 
2 270 Sk, t. j. spolu pre rodinu 7 250 Sk. 

Ing. Lada Déčiová,
odbor pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVR

? Chcela by som sa informovaÈ ohºad-
ne materskej dovolenky, rodiãov-

ského príspevku a prídavku na dieÈa,
teda na ão mám vlastne nárok. Som
vydatá, mám dcérku, ktorá bude maÈ
24. 1. 2007 dva roky, a bola som predt˘m
normálne zamestnaná ako lekárka
a stále som. âakáme druhé bábätko

a termín môjho pôrodu je naplánovan˘
na 18. 1. 2007 (ão môÏe byt +, - 2 t˘Ïdne).
Chcela by som sa op˘taÈ, ako to bude
s materskou dovolenkou, na ão v‰etko,
na koºko peÀazí mám nárok?

Ak vá‰ pracovn˘ pomer stále trvá, cez
zamestnávateºa si je potrebné uplatniÈ
nárok na materské, ak vá‰ pracovn˘
pomer skonãil, poÏiadaÈ o materské pria-
mo Sociálnu poisÈovÀu. T. ã. vám príslu‰-
n˘ úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
(ìalej len "úrad") vypláca rodiãovsk˘
príspevok, nakoºko zabezpeãujete sta-
rostlivosÈ o dieÈa do jeho 3 rokov veku.
Úradu musíte oznámiÈ oãakávané naro-
denie druhého dieÈaÈa, nakoºko poskyto-
vanie rodiãovského príspevku je závislé
od nároku na materské. V prípade, ak
vám nevznikne nárok na materské, naìa-
lej vám bude úrad poukazovaÈ rodiãov-

sk˘ príspevok, ak vám vznikne nárok na
materské v niÏ‰ej sume, ako je v˘‰ka
rodiãovského príspevku, rozdiel do
v˘‰ky príspevku vám bude úrad poskyto-
vaÈ. Narodením druhého dieÈaÈa vám
vznikne nárok na prídavok na dieÈa a na
príspevok pri narodení dieÈaÈa.

Bc. Jana Kovárová 
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

? Som podnikateºka, mám realitnú
kanceláriu, ãoskoro pôjdem na

materskú dovolenku. Chcela by som
vedieÈ, ão v‰etko mám urobiÈ, kam sa
mám prihlásiÈ, na aké dávky a v akej
v˘‰ke mám nárok. 

Nárok na materské si ako poistenkyÀa
uplatÀujete v Sociálnej poisÈovni, nárok
máte, ak ste v posledn˘ch dvoch rokoch
pred pôrodom boli nemocensky poistená
najmenej 270 dní. Nárok na materské
vám vzniká od zaãiatku 6 t˘ÏdÀa pred
oãakávan˘m dÀom pôrodu urãen˘m
lekárom, najskôr od zaãiatku 8 t˘ÏdÀa
pred t˘mto dÀom, a ak porodíte skôr, odo
dÀa pôrodu. Nárok na materské zaniká
uplynutím 28. t˘ÏdÀa od vzniku nároku
na materské. 

Nárok na rodiãovsk˘ príspevok si
oprávnená osoba uplatÀuje na príslu‰nom
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podºa
miesta jej trvalého pobytu na základe poda-
nej Ïiadosti, a to najskôr odo dÀa narodenia
dieÈaÈa, ak oprávnená osoba nemá nárok na
materské, alebo má nárok na materské
v niÏ‰ej sume, ako je suma rodiãovského
príspevku. Rodiãovsk˘ príspevok je
v súãasnosti 4 440 Sk. Narodením dieÈaÈa si
ako oprávnená osoba poÏiadajte príslu‰n˘
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
o v˘platu príspevku pri narodení dieÈaÈa,
v súãasnosti v sume 4 460 Sk, a o prídavok
na dieÈa, v súãasnosti v sume 540 Sk.

Bc. Jana Kovárová 
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

? MôÏe mi úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny odrátaÈ zo sociálnej

dávky nevyplácané v˘Ïivné?
Do príjmu na úãely posudzovania hmot-

nej núdze, zabezpeãenia základn˘ch Ïivot-
n˘ch podmienok a pomoci v hmotnej núdzi
sa zapoãítava skutoãn  ̆príjem v mesiaci. To
znamená, Ïe ak v˘Ïivné nie je platené, do
príjmu pre posúdenie nároku na dávku
a príspevky v hmotnej núdzi sa nezapoãíta-
va. Îiadateº o dávku je v‰ak povinn  ̆uplatniÈ
si zákonné nároky, ktor˘mi si môÏe zabezpe-
ãiÈ základné Ïivotné podmienky a pomôcÈ si
v hmotnej núdzi – tomto prípade nárok na
náhradné v˘Ïivné. Ak si zákonné nároky
neuplatní, nepovaÏuje sa za obãana v hmot-
nej núdzi.

Ing. Lada Déčiová
odbor pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVR

? Na‰a agentúra má licenciu na SZU.
Hlásenia o rozsahu a ‰truktúre

sprostredkovan˘ch zamestnaní spra-
cúvame a posielame kaÏd˘ mesiac. Je
potrebné nieão podobné vypracovaÈ
a odoslaÈ na Ústredie za rok 2006 ako
celok? 

Ing. Stanislav Ka‰iãka
Podºa Zákona ã. 5/2004 o sluÏbách

zamestnanosti je sprostredkovateº povinn˘
viesÈ evidenciu obãanov, ktor˘m sprostred-
koval zamestnanie za úhradu, ktorá obsa-
huje najmä osobné údaje uchádzaãa
o zamestnanie (meno priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko). ëalej musí sprostred-
kovateº podºa zákona evidovaÈ názov, adre-
su, identifikaãné ãíslo zamestnávateºa
a druh ekonomickej ãinnosti zamestnávate-
ºa, u ktorého bolo sprostredkované zamest-
nanie za úhradu, ‰tát, do ktorého bolo
sprostredkované zamestnanie za úhradu,
a dátum sprostredkovania zamestnania za
úhradu a dæÏku trvania sprostredkovaného
zamestnania za úhradu. Z tejto povinnosti
ìalej vypl˘va povinnosÈ poskytovaÈ Ústre-
diu údaje o rozsahu a ‰truktúre sprostred-
kovan˘ch zamestnaní za úhradu a údaje
podºa písmena uchádzaãa o zamestnanie.
Údaje sa poskytujú so stavom k posledné-
mu dÀu kalendárneho mesiaca, tieÏ je
povinn˘ poskytnúÈ správu o svojej ãinnos-
ti raz za rok. V roku 2007 bude táto povin-
nosÈ realizovaná vyplnením dotazníka,
ktor˘ sprostredkovateºom poskytne Ústre-
die práce sociálnych vecí a rodiny.

Igor Kňazovický 
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

? Máme záujem zamestnávaÈ
obãanov Rumunska – rumun-

sk˘ch Slovákov v niektor˘ch prá-
cach v stavebníctve, kontrakty
máme predov‰etk˘m Brne. Na koho
sa môÏeme obrátiÈ, aby sme zistili
podmienky zamestnávania obãanov
Rumunska po vstupe do EÚ v slo-
venskej stavebnej firme, ktorá
dodáva práce predov‰etk˘m klien-
tom v âR?

Ing. M. Fabian �

Otázky a odpovede
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Zamestnávateº, ktor˘ má sídlo na
území Slovenskej republiky, môÏe pri-
jaÈ do zamestnania cudzinca len vtedy,
ak mu bol na území Slovenskej republi-
ky povolen˘ prechodn˘ pobyt na úãel
zamestnania a bolo mu udelené povole-
nie na zamestnanie príslu‰n˘m úradom
a ak ide o cudzinca – azylanta, ak mu
bolo udelené povolenie na zamestna-
nie. Cudzinec pred príchodom na úze-
mie Slovenskej republiky poÏiada
písomne príslu‰n˘ úrad o povolenie na
zamestnanie sám, alebo prostredníc-
tvom budúceho zamestnávateºa, ãi
prostredníctvom právnickej osoby
alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude
vyslan˘ vykonávaÈ prácu. 
Zamestnávanie obãanov z ãlensk˘ch

krajín EU je definované v Zákone 
ã. 5/2004 o sluÏbách zamestnanosti 
v § 21. Podmienky zamestnávania pre
cudzincov z EU sú rovnaké ako pre
obãanov SR, to isté platí pri vyslaní
zamestnancov na zahraniãnú sluÏobnú
cestu. Odporúãam skontaktovaÈ sa
s ãesk˘mi úradmi a overiÈ si, ão v‰etko
vyÏaduje ãeská legislatíva pri vyslaní
zamestnancov za prácou. 

Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

? DÀa 24. 11. 2004 som podpísal
dohodu o poskytnutí príspevku

na zamestnávanie znev˘hodneného
uchádzaãa o zamestnanie podºa § 50
Zákona ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách
zamestnanosti. V tejto dohode stojí,
Ïe zamestnávateº sa zaväzuje vy-
tvorené pracovné miesto obsadzo-
vaÈ znev˘hodnen˘mi uchádzaãmi
o zamestnanie, teda prijaÈ na vy-
tvorené pracovné miesta znev˘hod-
neného uchádzaãa o zamestnanie
z evidencie úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny a zabezpeãiÈ ich za-
chovanie najmenej 2 roky. âo v prí-
pade, Ïe ÚP nemá tak˘chto uchá-
dzaãov o zamestnanie v evidencii?
Ak sa tak˘ nenájde, dochádza k po-
ru‰eniu podmienok dohody, t˘m
pádom som povinn˘ vrátiÈ plnú
v˘‰ku príspevku. Je to v súlade
s podmienkami? 

p. Pri‰tic
Podºa Zákona ã. 5/2004 o sluÏbách

zamestnanosti je podºa § 50 poskytnúÈ
príspevok iba na vytvorenie miest pre
znev˘hodnen˘ch uchádzaãov o zamest-
nanie Príspevok sa vypláca zamestnáva-
teºovi, ktor˘ zamestná znev˘hodneného
uchádzaãa o zamestnanie. V prípade, Ïe
úrad práce nemá v databáze znev˘hod-
nen˘ch UoZ v dobe podpisu zmluvy
zmluvu by nemal podpísaÈ. Ak dôjde
k prípadu, Ïe zmluva je podpísaná
a vytvorené miesto nie je obsadené
z dôvodu, Ïe ÚP nemá znev˘hodnen˘ch
uchádzaãov, dochádza z právneho hºa-
diska k nenaplneniu dohody z dôvodu
tzv. "vy‰‰ej moci" bez zavinenia oboch

strán. V takom prípade dochádza k zru-
‰eniu dohody a následn˘m vyrovnáva-
cím krokom, vo va‰om prípade k vráte-
niu príspevku, ak vám bol vyplaten˘.
Zákon neumoÏÀuje zmenu podmienok
dohody. Pri rozviazaní dohody je
potrebné uviesÈ príãinu, spomínanú
vy‰‰iu moc alebo nepredvídateºné uda-
losti, aby ste v budúcnosti neboli
obmedzovan˘ pri prípadnej Ïiadosti
o príspevok.

Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

? Zaujíma ma, ãi ma môÏe odhlá-
siÈ z evidencie nezamestnan˘ch

úradu prace aj iná osoba prostred-
níctvom mnou podpísaného notár-
skeho splnomocnenia. Mám totiÏ
problém fyzicky sa dostaviÈ na úrad
práce v mieste môjho trvalého byd-
liska. MôÏem splnomocniÈ inú
osobu, aby ma odhlásila?

Juraj
Zákon ã. 5/2004 o sluÏbách zamest-

nanosti v § 36 o vyradení z evidencie
nedefinuje, kto má podaÈ ÏiadosÈ
o vyradenie z evidencie. Ak sa chcete
nechaÈ vyradiÈ z evidencie na vlastnú
ÏiadosÈ, je potrebné napísaÈ a vlastno-
ruãne podpísaÈ ÏiadosÈ o vyradenie.
DôleÏitá je ÏiadosÈ s vlastnoruãn˘m
podpisom, ÏiadosÈ je moÏné na úrad
práce poslaÈ aj po‰tou. 

Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

? Som podnikateº vykonávajúci
ãinnosÈ v oblasti poradenstva,

úãtovníctva. Mám 45 %-né zníÏenie
pracovn˘ch schopnosti zo zdravot-
n˘ch dôvodov (úraz oka s následnou
úplnou slepotou). Moja otázka sa
t˘ka spôsobu urãenia v˘‰ky odmeny
pracovného asistenta podºa § 59,
ods. 4 Zákona 5/2004 Z. z. Prosím
vás, je táto ÏiadosÈ rie‰ená cez neja-
kú „schému pomoci“, alebo je to
„voºné“? 

ªubo ·vanda 
Podºa ustanovení § 59 Zákona

ã.5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektor˘ch záko-
nov v znení neskor‰ích predpisov pra-
covn˘m asistentom na úãely tohto záko-
na je zamestnanec, ktor˘ poskytuje
pomoc zamestnancovi alebo zamestnan-
com, ktorí sú obãanmi so zdravotn˘m
postihnutím podºa § 9 ods. 1 písm. a) pri
vykonávaní zamestnania a osobn˘ch
potrieb poãas pracovného ãasu, alebo
osoba, ktorá poskytuje pomoc samostat-
ne zárobkovo ãinnej osobe, ktorá je obãa-
nom so zdravotn˘m postihnutím podºa
§ 9 ods. 1 písm. a) pri prevádzkovaní
alebo vykonávaní samostatnej zárobko-
vej ãinnosti. Úrad pri Ïiadosti bude
posudzovaÈ, ãi ãinnosÈ asistenta je
poskytnutie pomoci alebo samostatn˘
v˘kon úkonov pri podnikaní.

Príspevok sa poskytuje mesaãne vo
v˘‰ke najviac 90 % celkovej ceny práce
podºa § 50 ods. 4 na ãinnosÈ jedného
pracovného asistenta poãas dæÏky trva-
nia pracovného pomeru zamestnanca,
ktor˘ je obãanom so zdravotn˘m
postihnutím, alebo zamestnancov, ktorí
sú obãanmi so zdravotn˘m postihnu-
tím a ktorí sú v priamej starostlivosti
asistenta, alebo poãas trvania, prevádz-
kovania alebo vykonávania samostatnej
zárobkovej ãinnosti osobou, ktorá je
obãanom so zdravotn˘m postihnutím
podºa § 9 ods. 1 písm. a), ão znamená,
Ïe v˘‰ka preplácania odmeny závisí od
posúdenia ãinnosti pracovného asisten-
ta. Posúdenie v˘‰ky príspevku je na
rozhodnutí úrade práce.

S príspevkom súvisí aj problém
kumulácie príspevkov, t˘ka sa to prí-
padu, ak ste uÏ dostali príspevok na
zaãatie podnikania. Podºa ustanovenia
ods. 1 § 61 Zákona o sluÏbách zamest-
nanosti: “Kumulácia príspevkov podºa
§ 49, § 50, § 51, § 54, § 56, § 57, § 59
a 60 poãas obdobia ich poskytovania
alebo poãas trvania záväzku na zacho-
vanie vytvoreného pracovného miesta
nesmie prekroãiÈ sumu celkovej ceny
práce za to isté obdobie na jedno pra-
covné miesto”. 

V˘‰ka príspevku na pracovného
asistenta pre samostatne zárobkovo
ãinnú osobu, ktorá je obãanom so ZP, sa
stanovuje vo väzbe na celkovú cenu
práce a v˘‰ku poskytnut˘ch príspevkov
podºa § 57 a § 60. Celková cena práce
na pracovnom mieste vytvorenom na
prevádzkovanie alebo vykonávanie
samostatnej zárobkovej ãinnosti obãa-
nom so ZP sa vypoãíta podºa vymeria-
vacieho základu, z ktorého platí SZâO
poistné na zdravotné, resp. sociálne
poistenie. 

V˘‰ka príspevku na ãinnosÈ pracov-
ného asistenta obãana so ZP podºa pri
prevádzkovaní alebo vykonávaní sa-
mostatnej zárobkovej ãinnosti je: � do 30 % z celkovej ceny práce
samostatne zárobkovo ãinnej osoby,
ktorá je obãanom so ZP s poklesom
schopnosti vykonávaÈ zárobkovú ãin-
nosÈ o viac ako 40 % a do 70 %, � do 45 % z celkovej ceny práce
samostatne zárobkovo ãinnej osoby,
ktorá je obãanom so ZP s poklesom
schopnosti vykonávaÈ zárobkovú ãin-
nosÈ o viac ako 70 %. 

Príspevok podºa § 59 Zákona o sluÏ-
bách zamestnanosti je nenávratn˘m
finanãn˘m príspevkom. Príspevok sa
v roku 2006 poskytoval v súlade so
Schémou na podporu rozvoja samostat-
nej zárobkovej ãinnosti a mikro,
mal˘ch a stredn˘ch podnikov (Schéma
pomoci de minimis ã. DM – 009/04).

Ing. Daniela Šajmírová 
oddelenia metodiky APTP 

a projektového riadenia odboru ÚPSVR
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LÁSKA NA PRV¯ 
POHªAD
Prvé stretnutie prebehlo aÏ nad oãa-
kávanie dobre, bola to „láska na prv˘
pohºad“, ktorej zav⁄‰ením bolo zvere-
nie Katky do pestúnskej starostlivosti.
Pestúni sa spoãiatku trocha obávali,
ãi sa u dieÈaÈa neprejavia „gény“.
Situáciu taktieÏ neuºahãovali zvedavé
otázky susedov a známych, ktorí boli
rozhodnutím pestúnov prekvapení.
Práve stretávanie sa s in˘mi skúsen˘-
mi náhradn˘mi rodiãmi a prehlbova-
nie poznania im veºmi pomohlo.
Katka po príchode do rodiny vyÏado-
vala veºké mnoÏstvo pozornosti, nie-
kedy nie práve pozitívnym spôsobom.
Chcela zaujaÈ prvé miesto, akoby
mala potrebu to v‰etko dobehnúÈ,
nas˘tiÈ sa. Vlastné dcéry manÏelov
Katku prijali za svoju sestru. Nechceli
sa od nej pohnúÈ ani na krok a súÈaÏi-
li medzi sebou, s ktorou z nich bude
maÈ Katka spoloãnú detskú izbu. Jed-
noduch‰ie a menej problémové bolo
to, Ïe Katka bola najmlad‰ia a star‰ie
sestry jej boli príkladom. Emocionál-
nu depriváciu, ktorú si Katka prinies-
la, je pre Àu celoÏivotnou traumou,
ktorá ovplyvÀuje jej postoje a hodno-
ty. Je citlivá na kritiku, odmietnutie
a najmä na zranenia z oblasti seba-
hodnoty. 

Postupne sa ukázalo, Ïe Katkini
noví rodiãia sú ‰Èastní, Ïe si spomedzi
mnoh˘ch detí vybrali práve ju. Je
veºmi umelecky nadaná, pekne spie-
va, hrá na hudobn˘ nástroj, pestúni ju
v tom plne podporujú. V ‰kolskom
kolektíve detí je obºúbená.

Z Katkin˘ch star‰ích sestier sú uÏ
dospeláãky, majú svoje záujmy, svoj
Ïivot, no na svoju mlad‰iu sestru
nedajú dopustiÈ. Pre pestúnov je teraz
Katka jedin˘m slnieãkom, ktoré roz-
jasÀuje ich v‰edné i nev‰edné dni.
Katka svojho ocka a mamku povaÏuje
za dva najkraj‰ie darãeky, ktoré dostá-
va denne. S ich pomocou sa zoznámi-
la aj so svojou biologickou sestrou. Tá
je taktieÏ v pestúnskej starostlivosti
v inom okrese. Sú v pravidelnom kon-
takte.
Poãas ‰iestich rokov, ão Katka tvorí

súãasÈ rodiny, boli aj ÈaÏké chvíle, no
stálo za to ich zvládnuÈ, prekonaÈ. Aj
v ich prípade sa potvrdilo, aká dôleÏi-
tá je kvalitná príprava na náhradné
rodiãovstvo, nestaãí len nad‰enie
a dobré srdce. Dnes pri stretnutí
s rodinou je ÈaÏké povedaÈ, kto bol pre
koho kraj‰ím darãekom, pestúni pre
Katku alebo Katka pre pestúnov.
Odpoveì nám dajú snáì iba svetielka
‰Èastia v jej oãkách. 

NA ZAMYSLENIE
Pestúni sa rozhodli v najlep‰ej viere
pomôcÈ dieÈaÈu z detského domo-

ROZHODNUTIE
Z pôrodnice bola Katka premiestnená
do dojãeneckého detského domova.
A vo veku troch rokov zas do ìal‰ie-
ho. Rástla, bolo z nej milé, zdravé,
usmievavé dievãatko. PrekáÏkou jej
umiestnenia v náhradnej rodine bola
azda iba jej tmav‰ia pleÈ. Poãas tohto
obdobia márne ãakala, Ïe sa v jej bio-
logickej matke ozve hlas svedomia,
alebo Ïe si po Àu príde „ujo a teta“. Aj
ju, tak ako ostatné deti Ïijúce v det-
sk˘ch domovoch, zaãali trápiÈ otázky
typu: „Kto som? Kto sú moji rodiãia?
Kde b˘vajú? Mám star˘ch rodiãov
alebo súrodencov?“ Nemohla porov-
návaÈ svoju podobu s matkou alebo
otcom, nevedela povedaÈ, kde je jej
domov.

Jedného zimného dÀa do detského
domova zavítala pani Mária so svojím
manÏelom. ManÏelia uÏ mali dve
vlastné deti v ‰kolskom veku. Pôvodne
chceli aj tretie „vlastné“ dieÈatko, no
rozhodli sa poskytnúÈ teplo domova
niekomu, kto to potrebuje, kto po
takomto teple veºmi túÏi. Ako Ïiadate-
lia o náhradnú rodinnú starostlivosÈ
formou pestúnskej starostlivosti boli

po absolvovaní prípravy na náhradné
rodiãovstvo zapísaní do zoznamu Ïia-
dateºov o pestúnsku starostlivosÈ.
Vzhºadom k prostrediu, v ktorom Ïili,
chceli prijaÈ biele dieÈatko, báli sa
reakcií okolia.

VYBRALA SI ICH
Ich prvú náv‰tevu detského domova
sprevádzali rôzne pocity a obavy.
Kládli si otázku, ãi to vôbec zvládnu.
Privítal ich pán riaditeº, ktor˘ im hneì
na úvod porozprával o deÈoch umiest-
nen˘ch v tomto zariadení. Ich predsta-
vy o dieÈati neboli jasné. MoÏno aj
preto, Ïe uÏ mali svoje vlastné deti
a ich rodiãovské potreby boli naplne-
né. Zrazu sa v kancelárii pána riadite-
ºa otvorili dvere a dovnútra nazrelo
malé copaté ãiernovlasé dievãatko.
·tebotav˘m hláskom sa zaujímalo
o to, kedy sa príde pán riaditeº pozrieÈ
na pripravované vianoãné vystúpenie.
V oboch manÏeloch sa zrazu nieão
zlomilo, obaja hneì vedeli, Ïe práve
toto dievãatko chcú spoznaÈ bliÏ‰ie.
Rozhodnutie zrazu nebolo na nich, ale
na Katke, ãi ich ten mal˘ drobãek
s prenikav˘m hláskom prijme. 

Darãek

�
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Katka sa narodila na novorodeneckom oddelení jednej slovenskej
nemocnice. Zatiaº ão sa matky zo svojich detí te‰ia, tá Katkina
hneì po pôrode z nemocnice u‰la a nikdy neuviedla meno otca.
ëal‰í osud jej prvorodeného dieÈaÈa ju nezaujímal. PovaÏovala to
za normálnu vec. Sama väã‰iu ãasÈ svojho detstva preÏila v det-
skom domove. Jej rodiãia zomreli a príbuzní ju prevzali do sta-
rostlivosti aÏ tesne pred dov⁄‰ením plnoletosti.
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KAM MÁM ÍSŤ?
Prv˘ krok má viesÈ na ÚPSVR podºa miesta trvalého
bydliska. 

AKÉ FORMY NÁHRADNEJ RODINNEJ
STAROSTLIVOSTI MI BUDÚ PONÚKNUTÉ? 
Formy náhradnej starostlivosti sú:� náhradná osobná starostlivosÈ, � pestúnska starostlivosÈ, � osvojenie.

AKÉ SÚ ZÁKLADNÉ ROZDIELY MEDZI JEDNOTLIVÝMI
FORMAMI NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI? � Náhradná osobná starostlivosÈ sa t˘ka zverenia malole-
tého dieÈaÈa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby neÏ
rodiãa (napr. starí rodiãia, iní blízki príbuzní a pod.). Biolo-
gickí rodiãia majú právo st˘kaÈ sa so svojimi deÈmi a sú
povinní platiÈ v˘Ïivné na dieÈa. Táto forma náhradnej sta-
rostlivosti si nevyÏaduje odbornú prípravu. � Pestúnska starostlivosÈ je ‰tátom garantovaná náhradná
rodinná starostlivosÈ. ·tát zabezpeãuje finanãné príspevky
pre pestúnov a deti. Biologickí rodiãia majú právo stretávaÈ
sa s deÈmi a majú povinnosÈ platiÈ v˘Ïivné na úãet ÚPSVR.
Pestúni prechádzajú odbornou prípravou. � Osvojenie – osvojitelia nadobúdajú práva a povinnosti
rodiãov, dieÈa získava priezvisko nov˘ch rodiãov, biologic-
k˘m rodiãom zanikajú v‰etky práva a povinnosti k dieÈaÈu.
Osvojitelia prechádzajú odbornou prípravou.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O NÁHRADNÉ RODIČOVSTVO?� O náhradné rodiãovstvo môÏe poÏiadaÈ aj jednotlivec
alebo manÏelia. � O náhradné rodiãovstvo môÏe poÏiadaÈ jednotlivec,
alebo manÏelia, ktorí majú uÏ vlastné dieÈa/deti. 

AKÉ DOKLADY SÚ POTREBNÉ V PRÍPADE MÔJHO
ZÁUJMU O NÁHRADNÉ RODIČOVSTVO?� Pri prvom kontakte Ïiadateºov o náhradné rodiãovstvo
na ÚPSVR je potrebné preukázaÈ sa dokladom totoÏnosti
s adresou trvalého bydliska. � Pri ìal‰ích kontaktoch a pri vstupe do procesu prípravy
na náhradné rodiãovstvo: 
1. ÏiadosÈ o vykonávanie náhradnej starostlivosti 
2. vyplnen˘ dotazník (obdrÏíte ho na príslu‰nom ÚPSVR) 
3. doklad o bezúhonnosti nie star‰í ako 3 mesiace 
4. potvrdenie o zdravotnom stave 
5. potvrdenie o príjme 

PRÍPRAVA NA NÁHRADNÉ RODIČOVSTVO 
Príprava je v rozsahu najmenej 26 hodín a prebieha indivi-
duálnou alebo skupinovou formou.

MÔŽEM/-E NAVŠTÍVIŤ V PROCESE PRÍPRAVY NA
NÁHRADNÉ RODIČOVSTVO DETSKÝ DOMOV?
V procese prípravy na náhradné rodiãovstvo je zahrnutá aj
náv‰teva detského domova spojená s prehliadkou zariade-
nia a s odborn˘m vstupom povereného pracovníka detské-
ho domova.

MÔŽU BIOLOGICKÍ RODIČIA NAVŠTEVOVAŤ DIEŤA
ZVERENÉ DO NIEKTOREJ Z FORIEM NÁHRADNEJ
RODINNEJ STAROSTLIVOSTI? 
Biologickí rodiãia majú moÏnosÈ kontaktu so svojimi deÈmi,
ktoré sú zverené v náhradnej osobnej starostlivosti a v pes-
túnskej starostlivosti. Pokiaº je to v‰ak v záujme dieÈaÈa
a nemajú súdnym rozhodnutím zakázan˘ styk s deÈmi.

AKÝMI PRÍSPEVKAMI PRISPIEVA ŠTÁT NA DETI
V NÁHRADNEJ RODINNEJ STAROSTLIVOSTI? 
·tát prispieva na deti v náhradnej rodinnej starostlivosti: � 1. v pestúnskej starostlivosti, � 2. v náhradnej osobnej starostlivosti. 

V pestúnskej starostlivosti – ‰tátnymi dávkami formou
príspevkov, ktoré sú urãené jednak pre deti na uspokojova-
nie ich potrieb a jednak ako opakovan˘ príspevok náhrad-
nému rodiãovi, ktor˘ zabezpeãuje starostlivosÈ o deti, a tak-
tieÏ jednorazov˘ a opakovan˘ príspevok na dieÈa, osobitn˘
opakovan˘ príspevok pre dieÈa ËZP. 

V náhradnej osobnej starostlivosti – ‰tátnou dávkou,
ktorá sa poskytuje formou prídavku na dieÈa jednorazov˘m
a opakovan˘m príspevkom na dieÈa v náhradnej osobnej
starostlivosti, osobitn˘ opakovan˘ príspevok pre dieÈa ËZP.

ČO JE TO PROFESIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ?
Je to ‰peciálna forma starostlivosti o deti s nariadenou
ústavnou v˘chovou, ktorú vykonáva profesionálny rodiã
vo svojom vlastnom rodinnom prostredí. Profesionálny
rodiã je zamestnancom detského domova. Profesionálne
rodiãovstvo nie je rodinnoprávnym ale pracovnoprávnym
vzÈahom so zariadením. Záujemcovia o vykonávanie pro-
fesionálnej náhradnej rodiny môÏu kontaktovaÈ príslu‰n˘
detsk˘ domov, kde im bude poskytnuté komplexné pora-
denstvo.

www.upsvrnr.sk

bojovaÈ za seba a hºadieÈ s optimiz-
mom do ìal‰ieho Ïivota?

Ak je dieÈa v stálom a milujúcom
prostredí, r˘chlo sa nauãí poznaÈ svo-
jich blízkych. Deti vyrastajúce v det-
sk˘ch domovoch prijímajú v‰etk˘ch
ºudí rovnako. O rodine sa dozvedajú
aÏ náv‰tevou materskej ‰koly. Pozo-
rujú iné deti, poãúvajú o ich rodiãoch
a o t˘ch svojich si ãasto vym˘‰ºajú
rozprávkové príbehy. 

Je ÈaÏké hºadaÈ príãiny, pre ktoré
sú deti umiestÀované v ústavnej sta-
rostlivosti. MôÏe to byÈ zlyhávajúci
rodiã, ch˘bajúca podpora okolia, eko-
nomicko-spoloãenské podmienky. Je
v‰ak zrejmá skutoãnosÈ, Ïe dieÈa je

v tom vÏdy nevinne – ono v‰ak zná‰a
tie najÈaÏ‰ie dôsledky. 

KaÏdé dieÈa si rodinu zaslúÏi. Je to
práve rodina, kde získavame vedomie
svojej identity a vlastnej hodnoty.
Blízke rodinné vzÈahy nás uãia, ão je
to láska, priateºstvo, odpustenie, vzá-
jomná závislosÈ, dôvera a úcta k ostat-
n˘m. Ak uÏ dieÈa nemôÏe ÏiÈ v tej
vlastnej rodine, pomôÏme mu nájsÈ
nahradného otca a mamu. 

Mgr. MÁRIA ZEMANOVÁ
oddelenie sociálnoprávnej ochrany

detí a sociálnej kurately
ÚPSVR v Poprade

va. V ústavn˘ch zariadeniach na
území Slovenska je veºa ãakajúcich
detí, ktoré nemali toºko ‰Èastia ako
na‰a Katka z príbehu, ktorá dostala
druhú ‰ancu. Aká bude jej budúcnosÈ,
ukáÏe Ïivot sám. 

Deti vyrastajúce v detsk˘ch domo-
voch majú od útleho detstva váÏne
poruchy identity, v˘razne zníÏené
sebavedomie. Îijú s pocitom, Ïe ich
rodiãia nechcú. Cítia sa vinné.
Nemajú sebavedomie, lebo im bolo
ãasto ubliÏované. MoÏno hladovali,
boli bité, obÈaÏované. Aké sebavedo-
mie môÏe maÈ dieÈa, ktoré je ako vec
premiestÀované z jedného zariadenia
do druhého? Odkiaº má vziaÈ odvahu

CHCEM BYŤ NÁHRADNÝM RODIČOM... 
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KRÍŽOVKA

Tajnička – december 2006: 
Dobrú knihu mladí čítajú, dospelí jej rozumejú a starí jej tlieskajú. (Cervantes)
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FEJTÓN

VáÏení ãitatelia, nakoºko poãet redakãn˘ch príspevkov
nám rastie a poãet redakãn˘ch strán zatiaº nie, rozhodli
sme sa po zrelej a zodpovednej úvahe vyuÏiÈ plochu, na
ktorej ste v na‰om ãasopise doteraz mohli nájsÈ krátky
v˘ber z ponuky voºn˘ch pracovn˘ch miest v rámci EÚ, na

uverejÀovanie in˘ch rubrík. Zoznam oveºa väã‰ieho
mnoÏstva pracovn˘ch miest nájdete na stránke ná‰ho
úradu www.upsvar.sk, zloÏka eures, alebo priamo na
stránke www.eures.sk.

Vaša redakcia

Pracovné ponuky v EÚ
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Na dvore vedºaj‰ieho domu sa pre ãosi
pobili dvaja chlapci. Mám na ten dvor
dobr˘ v˘hºad, tak som to mal zadar-
mo ako predstavenie z ãestnej
lóÏe. Otvoril som si plechovku
s bublinkami a ch˘bal mi uÏ
iba popkorn, aby to bolo,
slovami klasika: „Kak vo
fiºme amerikaÀskom!“
Najprv padali iba tvrdé, tu
a tam surové slová, neskôr
tvrdé, tu a tam aj surové
údery. Tiekla krv i slzy. Tie slzy
boli, samozrejme, také chlapské,
nie kvôli bolesti, ale kvôli uráÏ-
kam. Po chvíli sa k t˘m dvom pri-
dal tretí, ktor˘ chcel zurvalcov od
seba odtrhnúÈ, no nieão sa mu od
nich u‰lo, a tak sa pridal. A potom ìal‰í
a e‰te jeden ãi dvaja. No jednoducho sa
to vyvíjalo ako v americkej westernovke,
kde sa postupne k bitke pridá cel˘ saloon.
Cel˘ ten kvázifilmov˘ akãn˘ v˘stup ukonãil
zvuk rozbitého skla. Netu‰ím, ãi niekto z t˘ch
porazenej‰ích pouÏil neférovo kameÀ, alebo ão to
bolo, ale to ãosi vletelo do okna na prízemí, za ktor˘m, ako
to uÏ vo filmoch i knihách b˘va, b˘va b˘val˘ domovník.

Po zarinãaní skla sa ozval mon‰truózny domovníãí rev
a ... ako to uÏ bol Botto b˘val povedal: „A ão mladé zutekalo,
a ão staré nevládalo.“ V na‰om prípade bolo v‰etko mladé,
a tak zutekalo úspe‰ne, teda pomerne úspe‰ne, pretoÏe
domovník sa zrejme tieÏ pozeral zo svojej ãestnej lóÏe, ale
neãestne, na rozdiel odo mÀa, si úãastníkov zápolenia odfíz-
loval a udal. 

Iste, moÏno ho do istej miery pochopiÈ, veì potreboval
zaplatiÈ rozbité okno. Ale kvôli jednému oknu zvolávaÈ na
dvor domovú schôdzu? To sa mi zdá prisilné. A v rámci
schôdze nastalo vy‰etrovanie a tom uÏ naozaj „‰koda mlãaÈ“. 

Funkcie vy‰etrovateºa a zároveÀ súdneho tribunálu v jed-
nej osobe sa totiÏ ujala jedna z matiek, podºa hlasu zrejme
b˘valá serÏantka americkej armády a podºa spôsobu vedenia
v˘sluchov prinajmen‰om úspe‰ná absolventka ‰túdia pracov-
n˘ch metód ·TB a gestapa. OkamÏite si na svoju stranu
maximálne nezískala rodiãov (po‰kodencov a súãasne
po‰kodzovateºov) a v ostatn˘ch prihliadajúcich vzbudila
úplnú, hlbokú a zrejme aj ãasovo neohraniãenú antipatiu.
Navy‰e som, a zrejme nielen ja, mimoriadne silne zapochy-
boval o zmysle a cieli jej vy‰etrovania.

Uznávam, Ïe obãas sú aj okamihy, keì je potrebné
pozrieÈ sa dozadu a prebraÈ si v hlave pekne v‰etko od
zaãiatku. ZváÏiÈ, ão sa to vlastne stalo, kto, kedy a preão.
Taká anal˘za môÏe byÈ aj celkom prospe‰ná, v niektor˘ch
prípadoch v‰ak obãas b˘va otázne, ãi je aj racionálna. Pre-
páãte, ale klásÈ jaãav˘ dôraz na otázky typu: „Preão ste sa

bili?“ alebo: „Kto to zaãal?“ – sa mi zdá byÈ prinajmen‰om
scestné. To potom kaÏd˘ hneì vidí, Ïe ten, ão ich kladie,
do problému vôbec nevidí.

Normálny ãlovek, teda aspoÀ chlap, sa predsa po takejto
bitke najprv zaujíma o skóre! Keì mi príde domov syn s mo-
noklom pod okom, nebudem sa ho s hrôzou a de‰pektom
v hlase predsa vypytovaÈ: „Ty si sa pobil?!“, keì je to na prv˘
pohºad jasné. Ja rad‰ej úplne normálne poznamenám: „No, ty
teda vyzerá‰,“ a oãakávam odpoveì: „Ocko... Mal by si vidieÈ
jeho!“ Potom uÏ len pekne v pokoji spoãítame, koºko kto
ut⁄Ïil, vyhodnotíme poãty a preberieme taktiku na ìal‰í stret. 

Toto je totiÏ jedin˘ prístup, ktor˘ moÏno povaÏovaÈ za
rozumn˘ a vedúci k nejak˘m v˘sledkom. A tak˘to postoj by
sme si mali zachovaÈ vlastne vo v‰etkom. V celom na‰om
Ïivote, v politike i v práci. NepatlaÈ sa donekoneãna v maraz-
me v˘hovoriek a v˘ãitiek, skúmaní, kedy, kto, ão, a ãi vôbec
pobabral. To rozbité okno bude treba tak ãi tak zaskliÈ. Tak to
v‰etko „zasklime“! Tak odstráÀme, ão najskôr, v‰etky tie pre-
do‰lé omyly a pre‰ºapy, aby nám uÏ na ºudí, obrazne poveda-
né, nepr‰alo. AÏ potom môÏeme do tej na‰ej svetlej budúc-
nosti smelo uprieÈ oãi. Monokel-nemonokel.

Du‰an Brindza 
Ilustrácia: Roman Humaj

Rozbité okno do budúcnosti

SPZ_1_07  23.1.2007  23:45  Stránka 26



December 2004, úprava a spriechodnenie turistického
chodníka pod ·trbsk˘m Plesom. 

December 2004, spriechodnenie miestnej komunikácie 
T. Lomnica-Sídlisko – Ïelezniãná stanica.

Jar 2005, úprava lesnej cesty pod Vy‰n˘mi Hágmi. Leto 2005, Hrebienok – Bilíkova chata, 
oprava turistického chodníka. 

Leto 2005, Tatranská Lomnica, ihrisko, 
‰tiepkovanie drevného odpadu. 

Leto 2005, Tatranská Lomnica, Teplo Tatry, s.r.o., 
príprava dreva pre kotolÀu. 

FOTOOBJEKTÍVOM

Od prv˘ch dní, kedy do‰lo k zrodu my‰lienky o moÏnosti spolupráce Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade, mesta Vysoké Tatry a podtatran-
sk˘ch obcí, sa spoloãnému projektu venovalo veºa ãasu a úsilia a z kaÏdej
strany bola citeºná podpora. Cel˘ projekt by nebol úspe‰n˘ bez ochoty
pomôcÈ, ktorá je typycká pre v‰etk˘ch obyvateºov tatranského regiónu. 

Vysoké Tatry, 
kalamita 2004 – 2006
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Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 16,12 15,64 
Košický kraj 15,18 14,84 
Prešovský kraj 13,68 13,24 
Nitriansky kraj 9,09 8,75 
Žilinský kraj 7,03 6,79 
Trnavský kraj 5,22 5,01 
Trenčiansky kraj 5,19 5,06 
Bratislavský kraj 2,29 2,23 

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SSLLOOVVEENNSSKKOO 99,,4400  99,,1122  

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

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 28,34 27,84 •
2 Revúca 25,91 25,47 •
3 Kežmarok 22,22 21,60 •
4 Trebišov 21,84 21,23 •
5 Veľký Krtíš 21,56 21,08 •
6 Rožňava 21,01 20,50 •
7 Lučenec 19,80 19,33 •
8 Košice - okolie 19,39 19,00 •
9 Poltár 19,37 18,11 -2

10 Sabinov 19,25 18,97 1
11 Sobrance 19,19 18,68 1
12 Gelnica 17,08 16,91 •
13 Krupina 16,55 15,65 -2
14 Vranov nad Topľou 16,49 15,66 •
15 Michalovce 16,48 15,96 2
16 Žarnovica 16,16 15,52 •
17 Levoča 15,76 14,64 •
18 Banská Štiavnica 15,43 14,49 •
19 Detva 14,61 14,02 -1
20 Svidník 14,48 14,37 1
21 Medzilaborce 14,44 13,28 -2
22 Bardejov 14,05 13,60 1
23 Levice 14,04 13,30 1
24 Snina 13,58 13,27 •
25 Stropkov 13,39 12,47 -3
26 Brezno 13,30 12,50 -1
27 Žiar nad Hronom 13,08 12,80 2
28 Spišská Nová Ves 12,95 12,43 -1
29 Prešov 12,93 12,66 3
30 Šaľa 10,08 9,91 •
31 Nové Zámky 10,05 9,62 -1
32 Humenné 10,01 9,80 1
33 Turčianske Teplice 9,94 9,45 •
34 Stará Ľubovňa 9,30 8,55 -2
35 Zvolen 9,19 8,54 -2
36 Kysucké Nové Mesto 9,13 8,85 1
37 Košice II 9,07 9,15 3
38 Dolný Kubín 8,92 8,35 -2
39 Bytča 8,71 7,87 -5
40 Poprad 8,55 8,37 1

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

mesiaca v % mesiaca v %
41 Ružomberok 8,51 8,41 3
42 Komárno 8,41 8,03 -1
43 Košice III 8,38 8,21 1
44 Partizánske 8,34 8,24 3
45 Tvrdošín 7,96 7,45 -3
46 Košice I 7,80 7,77 1
47 Topoľčany 7,75 7,52 •
48 Námestovo 7,73 7,26 -1
49 Zlaté Moravce 7,71 7,62 3
50 Liptovský Mikuláš 7,49 7,18 •
51 Čadca 7,18 7,02 -1
52 Prievidza 7,17 6,91 -1
53 Košice IV 7,05 7,09 2
54 Senica 6,52 6,63 •
55 Dunajská Streda 6,39 6,22 -1
56 Martin 6,31 6,30 1
57 Považská Bystrica 6,29 6,22 •
58 Bánovce nad Bebravou 6,23 5,97 •
59 Nitra 5,83 5,71 •
60 Hlohovec 5,55 5,26 -1
61 Skalica 5,55 4,91 -1
62 Banská Bystrica 5,54 5,62 2
63 Galanta 4,75 4,57 •
64 Nové Mesto nad Váhom 4,73 4,57 •
65 Myjava 4,68 4,53 -1
66 Žilina 4,64 4,57 1
67 Piešťany 4,29 4,06 •
68 Trnava 4,12 3,93 • 
69 Púchov 3,84 3,75 •
70 Malacky 3,70 3,63 •
71 Ilava 3,28 3,20 •
72 Senec 3,18 3,19 •
73 Pezinok 3,12 2,96 •
74 Trenčín 2,45 2,47 •
75 Bratislava V 2,11 2,06 •
76 Bratislava II 1,85 1,74 -2
77 Bratislava I 1,77 1,79 1
78 Bratislava III 1,77 1,77 1
79 Bratislava IV 1,69 1,69 •

Zdroj: ÚPSVR

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

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

PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR*
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