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EDITORIAL

Úcta k ãloveku
V novodob˘ch sluÏbách zamestnanosti pôsobím od ich
vzniku zaãiatkom 90. rokov. V dôsledku transformácie
centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú zanikli rozhodujúce podniky ná‰ho okresu a tisíce ºudí sa ocitli v evidencii úradov práce. V zaãiatkoch na‰ej práce ch˘bali
skúsenosti, rodila sa nová legislatíva, na zvládnutie ktorej
bolo málo ãasu. Uãili sme sa vnímaÈ nové pojmy, ktoré
priná‰al trh práce, príleÏitosÈ dostali mladí ºudia, ktorí
dnes pracujú na riadiacich pozíciách.
Poãet nezamestnan˘ch v na‰om okrese kulminoval v r. 1999, keì miera nezamestnanosti dosiahla 26,28 %. Verím, Ïe
tento stav sa nikdy nevráti. Ku koncu
roka 2006 sme dosiahli ãíslo 10,01 %,
ãím sa blíÏime k percentuálnym podielom z roku 1991 a 1992, región, vrátane
Sniny, dosiahol 11,34 % nezamestnanosÈ.
V r. 2006 sme vyplatili sociálne dávky
v celkovej v˘‰ke 560 mil. Sk, ich podstatnú ãasÈ (56,42 %) tvorili ‰tátne sociálne
dávky, kde dominovali prídavky na deti a rodiãovsk˘
príspevok.
Mrzí nás, Ïe aj napriek stabilnej ekonomickej situácii
v okrese veºa najmä mlad˘ch ºudí odchádza za prácou
a za lep‰ím zárobkom inde. Ukazuje sa, Ïe aj stabilní
zamestnávatelia musia zvy‰ovaniu miezd venovaÈ pozornosÈ a aj takto zvy‰ovaÈ motiváciu svojich zamestnancov.
PociÈujeme nedostatok niektor˘ch profesií, najmä stavbárov a strojárov, problémom je uÏ napr. nájsÈ vodiãa skupiny „C“. Tu vidíme svoj veºk˘ priestor v oblasti profesijného poradenstva pre Ïiakov základn˘ch ‰kôl a dostatok
informácií o trhu práce.
Vychádzajúc z poznania problémov regiónu i z vládou
stanoven˘ch priorít bude v nasledujúcom období potrebné zvládnuÈ posilÀovanie podpory znev˘hodnen˘ch
uchádzaãov o zamestnanie, venovaÈ neustálu pozornosÈ
zniÏovaniu poãtu dlhodobo evidovan˘ch nezamestnan˘ch,
aktívne sa zapájaÈ do vyuÏívania fondov EÚ v regióne,
zvy‰ovaÈ kvalitu práce v‰etk˘ch zamestnancov smerujúcu
ku spokojnosti obãana, hºadaÈ úãinnej‰ie formy spolupráce so zamestnávateºmi. Systém vzdelávania vlastn˘ch
zamestnancov chceme dostaÈ na Ïiaducu úroveÀ, nutné je
skvalitÀovaÈ terénnu sociálnu prácu pri vyhºadávaní osôb
sociálne odkázan˘ch. Pripravujeme sa na moÏné zmeny
v oblasti ‰truktúry ÚPSVR v súvislosti s uvaÏovan˘m prenosom kompetencií v sociálnej oblasti a moÏn˘m vznikom
verejnoprávnej in‰titúcie v oblasti zamestnanosti.
Oproti zaãiatkom v 90. rokoch pracujeme v súãasnosti
v neporovnateºne lep‰ích podmienkach. Máme odborníkov s poÏadovan˘m vzdelaním a praxou, na na‰om úrade
pracuje 50 % vysoko‰kolsky vzdelan˘ch, ìal‰ích 67
zamestnancov ‰tuduje popri zamestnaní na rôznych
typoch V·. Obãan oãakáva, Ïe odbornosÈ, ale i dobrá
rada, by mali byÈ v na‰ej práci samozrejmosÈou – ak je
spokojn˘ obãan, potom je spokojn˘ i úradník. Som si
vedom˘ toho, Ïe mnohé veci nevieme vyrie‰iÈ preto, lebo
to zákon neumoÏÀuje, no vÏdy je potrebné hºadaÈ v˘chodisko. NajdôleÏitej‰í v na‰ej práci je ãlovek – zamestnanec, ktor˘ chce túto prácu robiÈ. Je ÈaÏké zdokumentovaÈ
mnoÏstvo práce celého úradu ukryté v ãíslach, grafoch,
textoch, tabuºkách, tisíce rozhovorov s nezamestnan˘mi,
zamestnávateºmi. Chcem sa preto v‰etk˘m na‰im zamestnancom úprimne poìakovaÈ za ich prácu.
Mgr. JÁN FINK,
riaditeº ÚPSVR Humenné
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PREDSTAVUJEME

Slovensko zaznamenáva za posledné dva roky výrazné zmeny
v oblasti zamestnanosti v dôsledku legislatívnych zmien a zmien
v oblasti aktivity ekonomicky činných subjektov rozvíjajúcich sa
v jednotlivých regiónoch. Na oddelení sprostredkovateľských služieb pracujeme s dvoma základnými skupinami klientov, jednou sú
uchádzači o zamestnanie, ktorí tvoria ponuku pracovnej sily,
a druhou zamestnávatelia, ktorí hľadajú pracovnú silu potrebnú
pre realizáciu svojich ekonomických činností.
SNINA A HUMENNÉ
Územie, ktoré spravuje ÚPSVR v Humennom v oblasti sociálnych sluÏieb
a zamestnanosti, je zloÏené z okresov
Humenné a Snina, priãom z hºadiska
ponuky voºn˘ch pracovn˘ch miest je
lep‰ia situácia v okrese Humenné, kde
za posledné dva roky dochádza k roz‰i-

sa zaoberajú produkciou textiln˘ch vlákien, v˘robou chemick˘ch ‰pecialít,
úpravou a spriadaním textiln˘ch vlákien, v˘robou a predajom zdravotníckeho textilu. ëal‰í veºkí zamestnávatelia
prevádzkujú svoju ãinnosÈ v oblasti
potravinárstva, strojárstva, textilnej
v˘roby a drevov˘roby.

cie, kedy z dôvodu nezáujmu zamestnávateºov z pochopiteºn˘ch dôvodov
hºadáme spôsoby, ako pomôcÈ hlavne
t˘m, ktorí sú dlhodobo evidovaní so
základn˘m vzdelaním, resp. bez vzdelania a bez ak˘chkoºvek zruãností.
KeìÏe im nevieme sprostredkovaÈ
vhodné pracovné zaradenie, snaÏíme
sa udrÏaÈ ich záujem o prácu aspoÀ
zaradením na aktivaãné ãinnosti
v rámci NP V.
Stretávame sa v‰ak aj s t˘m, Ïe
niektorí uchádzaãi z tejto skupiny
zaãali povaÏovaÈ aktivaãnú ãinnosÈ za
svoje zamestnanie a odmietajú umiestnenie v trvalom pracovnom pomere
v prípade, Ïe máme nahlásené voºné

Úskalia
sprostredkovania
zamestnania
rovaniu veºk˘ch podnikateºsk˘ch subjektov a k vzniku nov˘ch podnikateºsk˘ch subjektov.
V˘voj v okrese Snina ovplyvnil v roku
2006 dominantn˘ zamestnávateº v strojárenskom priemysle Vihorlat s. r. o.
Snina z dôvodu realizácie dvoch hromadn˘ch prepú‰Èaní zamestnancov, ktoré boli dôsledkom dlhoroãnej nepriaznivej hospodárskej a ekonomickej situácie
v spoloãnosti.
Úrad oslovilo mnoÏstvo zamestnávateºov a agentúr, ktoré prejavili záujem
o uvoºnen˘ch zamestnancov. Zamestnanci úradu konzultovali so zamestnávateºsk˘mi subjektmi a ponúkali moÏnosÈ v˘berov˘ch konaní a priebeÏne
informovali evidovan˘ch uchádzaãov
a evidujúcich sa uvoºnen˘ch zamestnancov o ponúkan˘ch pracovn˘ch príleÏitostiach. V priestoroch b˘valého
Vihorlatu uÏ ãiastoãne zaãala pôsobiÈ
moravská firma Unex Uniãov, ktorá
prejavila záujem pokraãovaÈ v strojárenskej v˘robe a v súãasnosti rokuje
o vytváraní nov˘ch pracovn˘ch miest.

ZAMESTNÁVATELIA
SPOLUPRACUJÚ
V roku 2006, i napriek tomu, Ïe nie je
povinnosÈou zamestnávateºov nahlasovaÈ voºné pracovné miesta, zaãali s nami
úzko spolupracovaÈ aj zamestnávatelia
s poãtom zamestnancov nad sto, ktorí
v predchádzajúcom období mali dostatok záujemcov o zamestnanie vo svojich
vlastn˘ch databázach. Pre zamestnanosÈ
v regióne má v˘znam hlavne priemyseln˘ park v Humennom, v ktorom prevádzkujú ãinnosÈ veºké podniky, ktoré

POŽIADAVKY
ZAMESTNÁVATEĽOV
V roku 2006 na ÚPSVR v Humennom
nahlásilo voºné pracovné miesta 200
zamestnávateºsk˘ch subjektov so sídlom organizácie alebo pracoviska
v na‰om regióne. Oproti minulému roku
je to zv˘‰enie o 50 zamestnávateºov.
Zamestnávatelia sa kontaktovali hlavne
osobne, prípadne telefonicky, ale vyuÏívali aj internet. Voºné pracovné miesta
boli vyhºadané aj zamestnancami osobne alebo telefonicky. V tomto poãte nie
sú zahrnutí zamestnávatelia mimo
ná‰ho regiónu, ktorí sa kontaktovali
s ÚPSVR v Humennom.
PoÏiadavky zamestnávateºov sa
orientovali prevaÏne na profesie
z odvetvia strojárstva, obchodu a sluÏieb, potravinárskeho, drevárskeho,
textilného a v poslednej dobe aj chemického odvetvia, ktoré má v na‰om
regióne dlhodobú tradíciu. Problémom pre región zaãína byÈ poÏiadavka
zamestnávateºov po odborne vzdelanej
pracovnej sile so skúsenosÈami a zruãnosÈami pracovaÈ vo v˘robnom procese s nov˘mi technológiami hlavne
oblasti strojárstva.

VÝHODY A ÚSKALIA
AKTIVAČNÝCH PRÁC
V súãasnej dobe, kedy legislatívne aj
ekonomické zmeny nauãili pracovnú
silu správaÈ sa takisto trhovo, do‰lo
k veºkému odlivu kvalifikovanej pracovnej sily mimo región, ãi uÏ v rámci
Slovenska, alebo v rámci krajín EÚ,
hlavne vo vekovej kategórii mlad‰ej
ako 35 rokov. Dostávame sa do situá-

pracovné miesto bez poÏiadavky na
vzdelanie a uchádzaã vyhovuje poÏiadavkám zamestnávateºa.

UOZ PODĽA PROFESIJNEJ
ŠTRUKTÚRY
SnaÏíme sa vylep‰ovaÈ postupy pri
sprostredkovaní zamestnania v zmysle
priamej komunikácie zamestnancov
úradu – sprostredkovateºov so zamestnávateºmi, zv˘‰enou informovanosÈou
zamestnávateºov o ponuke voºnej pracovnej sily v príslu‰n˘ch profesiách
a voºn˘ch pracovn˘ch miestach priamo
pri kontakte uchádzaã – sprostredkovateº – zamestnávateº. Tomuto spôsobu
práce sme prispôsobili prerozdelenie
uchádzaãov podºa profesnej ‰truktúry.
Pri r˘chlo sa prehlbujúcej odli‰nosti v profesnej ‰truktúre pri dopyte
a ponuke na trhu práce je potrebné
ponúknuÈ nové formy vzdelávania
zamestnávateºom s moÏnosÈou nadväznosti ìal‰ích príspevkov po
zamestnaní pre‰koleného uchádzaãa
a doplniÈ legislatívu o ìal‰ie motivaãné príspevky aj pre uchádzaãa, ak
absolvuje pre‰kolenie a aktívne sa sám
zamestná. Legislatívne umoÏniÈ aj ‰kolám pruÏnej‰í spôsob preorientovania
sa na prípravu Ïiakov v nov˘ch Ïiadan˘ch profesiách na trhu práce.
Ing. GABRIELA KARŠKOVÁ,
vedúca oddelenia
sprostredkovateľ. služieb
Ing. OĽGA MEDVEĎOVÁ,
vedúca úseku
služieb zamestnanosti DP
Snina
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Vývoj nezamestnanosti
v okresoch Humenné a Snina
Do pôsobnosti ÚPSVR v Humennom patrí okres Humenné, na severovýchode Slovenska, rozloha
854 km2, 60 obcí a jedno mesto, a najvýchodnejší okres Snina s rozlohou 805 km2, s 33 obcami
a jedným mestom. Región susedí s okresmi Michalovce, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Sobrance a hraničí s Poľskom a Ukrajinou.
V evidencii sa zmenou legislatívy posunul prílev absolventov stredn˘ch ‰kôl do evidencie z mesiaca máj, jún (nárok
na prídavky do 31. 8. v prípade, Ïe sa nezaevidovali na úrade)
na mesiac september. Mladí ºudia vyuÏívajú túto v˘hodu
a snaÏia sa nájsÈ si zamestnanie vlastn˘mi silami uÏ poãas
letn˘ch mesiacov. Skú‰ajú sa umiestniÈ na trhu práce v rámci
‰tátov Európskej únie. V decembri 2006 bol prítok evidovan˘ch nezamestnan˘ch v regióne 483 osôb, ão je v medziroãnom porovnaní s decembrom 2005 o 196 osôb menej. Bol to
historicky najniÏ‰í prítok UoZ do evidencie, ktor˘ sledujeme
od roku 1997. MoÏno povedaÈ, Ïe na niÏ‰í prítok v decembri
sa podpísalo aj teplé poãasie, keì sezónne práce v stavebníctve a poºnohospodárstve pokraãujú aj v zimn˘ch mesiacoch.

CHARAKTERISTIKA REGIÓNU
V regióne Ïije 103 824 obyvateºov a prebieha tu úbytok ekonomicky aktívneho obyvateºstva. Tento pokles je podmienen˘ zníÏením pôrodnosti, zv˘‰ením zahraniãnej migrácie
a odchodom obyvateºstva do in˘ch okresov. Z hºadiska odvetvovej ‰truktúry rozhodujúci vplyv na ekonomiku regiónu má
textiln˘, strojárensk˘, potravinársky, elektrotechnick˘ priemysel a spracovanie plastov. V poslednej dobe evidujeme
nárast mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov. Miera evidovanej
nezamestnanosti má dlhodobo klesajúcu tendenciu. V evidencii úradu bolo k 31. 12. 2006 6 211 UoZ. V okrese Humenné 3 548 UoZ a v okrese Snina 2 663 UoZ. Ku koncu decembra 2006 dosiahla evidovaná miera nezamestnanosti v regióne 11,34 % pri disponibilnom poãte 5 397 UoZ. V okrese
Humenné bola evidovaná miera nezamestnanosti k 31. 12.
2006 10,01 % pri disponibilnom poãte 2 991 UoZ a v okrese
Snina bola miera evidovanej nezamestnanosti k 31. 12. 2006
13,58 % pri disponibilnom poãte 5 406 UoZ.

VÝVOJ ROČNÝCH PRÍTOKOV A ODTOKOV
V OKRESOCH HUMENNÉ A SNINA OD R. 2003
Odtok
Prítok
8000
 Okres Humenné  Okres Humenné
7000
 Okres Snina
 Okres Snina
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Odtok - najvy‰‰í sme zaznamenali v roku 2004 – 9 791 UoZ,
v okrese Humenné 6 483 a v okrese Snina 3 308. Je potrebné povedaÈ, Ïe hlavne v roku 2004 a v prvej polovici roka 2005 po zmene
legislatívy a intenzívnej‰ích kontrolách u zamestnávateºov odi‰li
z evidencie hlavne tí uchádzaãi, ktor˘m nevyhovoval prísnej‰í
reÏim v rámci periodicity z dôvodu vykonávania nelegálnej
práce. V druhom polroku 2004 a v prvom polroku 2005 odi‰lo
z evidencie pomerne veºa uchádzaãov na vlastnú ÏiadosÈ, priãom
dôvodom bolo priznanie predãasného dôchodku. Pomerne vysok˘ bol aj odliv zdravotne postihnut˘ch na vlastnú ÏiadosÈ, pretoÏe finanãné v˘davky na dochádzku na úrad v rámci periodicity
vzhºadom na ich príjem z invalidného dôchodku boli neprimerane vysoké v prípade, Ïe ich bydlisko je vo vzdialenej‰ej obci od
úradu. ëal‰ím faktorom ovplyvÀujúcim poãet vyraden˘ch
uchádzaãov v rokoch 2004 – 2006 bola aj rastúca mobilita za prácou nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci EÚ.
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CHARAKTERISTIKA TOKOV
V EVIDENČNOM STAVE NEZAMESTNANÝCH:
Prítok - poãty zaevidovan˘ch UoZ klesali kaÏd˘m rokom.
Oproti roku 2004 bol pokles v roãnom prítoku aÏ o 1 053
osôb. V porovnaní s rokom 2002 klesli poãty novozaevidovan˘ch UoZ aÏ o 2 656 osôb.
4
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ŠTRUKTÚRA UOZ
V priebehu roka 2006 najpoãetnej‰iu kategóriu predstavovali UoZ vekovej skupiny v rozmedzí 40 aÏ 49-roãn˘ch
a skupina UoZ v rozmedzí 20 aÏ 29 rokov. Priemern˘ vek
uchádzaãa o zamestnanie bol k 31. 12. 2006 v okrese
Humenné 37,90 a v okrese Snina 39,19 rokov.
ŠTRUKTÚRA UOZ PODĽA VZDELANIA V REGIÓNE

 VZD. 0, 1
 VZD. 2, 3
 VZD. 4
 VZD. 5
 VZD. 6
 VZD. 7, 8, 9

26,98%
37,14%
10,63%
3,22%
17,69%
4,33%

Vzdelanostná ‰truktúra UoZ ukazuje, Ïe najvy‰‰ie poãty
i percentuálne podiely predstavujú uchádzaãi s dosiahnut˘m
stupÀom vzdelania 2, 3 – stredné odb. bez maturity a vyuãení – 37,14 % a stupÀom 0, 1 – nedokonãené základné a úplné
základné – 26,98 %. Nízka kvalifikovanosÈ evidovan˘ch je
dlhodob˘m problémom – niektor˘m poÏiadavkám zo strany
zamestnávateºov na obsadenie voºn˘ch pracovn˘ch miest nie
sme schopní vyhovieÈ, pretoÏe nemáme v evidencii UoZ
s príslu‰n˘m vzdelaním a zruãnosÈami, nakoºko v˘robn˘
proces sa neustále zdokonaºuje (napr. v oblasti strojárstva ide
o profesie obsluha CNC strojov, programovanie CNC strojov,
‰pecializovan˘ zváraã, expertn˘ zámoãník, odborn˘ sústruÏník...). Vysok˘ poãet UoZ s nízkym vzdelaním je spojen˘
ãasto aj s nezáujmom zo strany UoZ nastúpiÈ do pracovného
pomeru – najmä zo vzdelanostnej skupiny 0 a 1.
ŠTRUKTÚRA UOZ PODĽA DOBY EVIDENCIE

x

 do 6 mes.
 7 – 12 mes.
 12 – 48 mes.
 nad 48 mes.

x

36,98%
15,89%
27,23%
19,90%

·truktúra podºa doby evidencie – najpoãetnej‰ou skupinou
boli UoZ evidovaní do 6 mesiacov, predstavovali 36,98 %
(medziroãn˘ pokles o necelé 4 %). V predo‰l˘ch rokoch
poãet UoZ aj ich podiel v kategórii do 6 mesiacov ku koncu
roka vzrástol, av‰ak ku koncu roka 2006 poãet klesol.
Ovplyvnili to najmä mladí ºudia, ktorí po krátkom zaevidovaní sa odi‰li z evidencie z dôvodu pokraãovania v ‰túdiu,
vycestovania do cudziny, alebo na vlastnú ÏiadosÈ. Najsledovanej‰ou skupinou sú UoZ v evidencii viac ako rok. Ich
podiel na celkovom poãte UoZ predstavoval 47,13 %. Pozitívom v tejto skupine je medziroãn˘ pokles v poãte evidovan˘ch nad 12 mesiacov (o 782 osôb) aj pokles ich percentuálneho podielu (-2,91 %). Poãet dlhodobo nezamestnan˘ch
najviac ovplyvÀujú uchádzaãi s nízkym vzdelaním. Osoby
bez vzdelania predstavujú necel˘ch 36 % z celkového poãtu
dlhodobo nezamestnan˘ch. Priemerná dæÏka evidencie k 31.
12. 2006 v regióne bola 10,19 mesiacov. V období od r. 2004
poklesla priemerná dæÏka evidencie o necelé tri mesiace.
Ing. VILIAM BABIČ, Ing. JANA POLAČKOVÁ,
OIAŠZ ÚPSVR Humenné

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom na základe schválenej priority na rok
2006, v zmysle zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zorganizoval v dňoch 4. 9. 2006 – 8. 9. 2006
výchovno-rekreačný program pobytovou formou pre deti.

Výchovno-rekreačný
program – realizácia
schválenej priority
Cieºom bolo odborné pôsobenie na odstránenie alebo
zmiernenie poruchy správania, rozvoj sociálnych zruãností, získanie potrebn˘ch spoloãensk˘ch návykov, hygienick˘ch návykov a zabezpeãenie vhodného vyuÏitia voºného
ãasu dieÈaÈa formou individuálnej a rodinnej terapie, ktorá
bola realizovaná na základe denn˘ch plánov ãinností
s deÈmi. Práca s deÈmi bola realizovaná v súlade s uÏ
vypracovan˘mi individuálnymi plánmi sociálnej práce
s deÈmi.
Cieºovú skupinu tvorilo 20 malolet˘ch detí vo veku od 9
do 15 rokov s poruchami správania, ktoré môÏeme oznaãiÈ
ako opakované a pretrvávajúce, asociálne, agresívne alebo
vyz˘vavé konanie a ich správanie váÏne narú‰a veku primerané sociálne poÏiadavky a toto správanie má trval˘ ráz
aspoÀ po dobu ‰iestich mesiacov. V˘ber detí k realizácii
v˘chovno-rekreaãného programu bol realizovan˘ pred
uskutoãnením uvedeného programu.
Bolo vybrat˘ch 20 malolet˘ch detí (12 z okresu
Humenné, 8 z okresu Snina) a 2 náhradníci, u ktor˘ch
boli diagnostikované niÏ‰ie uvedené poruchy správania:






Poruchy nálady (afektivity)
Detské psychózy
Hyperaktivita
Emoãné poruchy (úzkosÈ, fóbie, súrodenecká rivalita,
poruchy sociálneho fungovania)
 Disharmonick˘ v˘vin osobnosti
Program sa uskutoãnil v rekreaãnej lokalite Sninské
Rybníky nachádzajúcej sa v katastri mesta Snina. Rekreaãná oblasÈ je obklopená lesmi s ãist˘m vzduchom, predurãená na rekreaãné pobyty. Odbornú ãasÈ zabezpeãovali
odborníci z oblasti psychológie, príslu‰ník MsP v Humennom a zamestnanci oddelenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Humennom a zamestnanci deta‰ovaného pracoviska v Snine, ktorí poãas celého pobytu vykonávali
v˘chovn˘ dozor. V rámci programu bol zrealizovan˘ poldenn˘ v˘let do okolia vodnej nádrÏe Starina, ktor˘ bol
spojen˘ s odborn˘m v˘kladom, tvorivé dielne, skupinová
práca, interaktívne hry, predná‰ka s protidrogovou tematikou a dôsledkov kriminality mládeÏe, ako aj ukáÏka canysterapie a ‰portové aktivity. Deti si z pobytu odniesli prekrásne záÏitky a po odbornej stránke splnil oãakávania
organizátorov.

PhDr. JANA ANDRUCHOVÁ,
vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately
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BILANCUJEME PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2004 – 2006
Aktívna politika trhu práce, ktorá využíva cielené nástroje ovplyvňujúce účastníkov trhu práce, predovšetkým nezamestnaných
a zamestnávateľov, výrazne prispela k zníženiu nezamestnanosti
v okresoch Humenné a Snina. Po obsahovej stránke a z hľadiska
výsledného efektu boli použité nástroje priamo podporujúce tvorbu
pracovných miest, ako aj nástroje zvyšujúce úroveň zamestnateľnosti nezamestnaných a iných skupín ohrozených na trhu práce.
PRÍSPEVOK NA SAMOSTATNÚ
ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ
– § 49 A § 57
Tento nástroj aktívnej politiky trhu
práce je v na‰om regióne veºmi obºúben˘m a Ïiadan˘m medzi nezamestnan˘mi. K popularite nástroja do istej miery
prispieva jeho obligatórnosÈ a spôsob
poskytovania príspevku formou pau‰álu. Podpora samostatnej zárobkovej ãinnosti zaruãuje dosiahnutie vysokého
efektu z hºadiska dlhodobej‰ieho rie‰e-

rie‰enie nezamestnanosti. Priná‰ajú dlhodob˘ efekt a umoÏÀujú nájsÈ uplatnenie
t˘m uchádzaãom o zamestnanie, ktorí by
si inak pomerne ÈaÏko na‰li prácu.

VYTVORENÉ
PRACOVNÉ MIESTA
v roku 2004
v roku 2005
v roku 2006
Spolu (2004–2006)

58
133
368
559

Podpora tvorby
pracovných miest
nia zamestnanosti a umoÏÀuje ìal‰í rozvoj malého podnikania.

VYTVORENÉ
PRACOVNÉ MIESTA
v roku 2004
v roku 2005
v roku 2006
Spolu (2004–2006)

151
300
255
706

Pracovné miesta na samostatnú zárobkovú ãinnosÈ vznikli v prevaÏnej miere
v oblasti sluÏieb, spracovania dreva
a remeseln˘ch ãinností. Celková v˘‰ka
poskytnut˘ch finanãn˘ch prostriedkov
predstavuje takmer 50 miliónov korún.
Skoro 70 % t˘chto prostriedkov sa
v uplynulom trojroãnom období pouÏilo
na umiestnenie znev˘hodnen˘ch uchádzaãov o zamestnanie. Niektorí z podporen˘ch podnikateºov vyuÏili aj iné
moÏnosti aktívnej politiky trhu práce
a vytvorili ìal‰ie pracovné miesta uÏ ako
zamestnávatelia, ãím prispeli k zníÏeniu
nezamestnanosti v na‰om regióne.

PRÍSPEVKY NA TVORBU
PRACOVNÝCH MIEST
VYTVÁRANÝCH
ZAMESTNÁVATEĽMI
– § 50, § 56 A § 54
Príspevky na vytvorenie pracovn˘ch
miest zamestnávateºmi spolu s príspevkom na samostatnú zárobkovú ãinnosÈ sú
podºa na‰ich skúseností najefektívnej‰ími
nástrojmi aktívnej politiky trhu práce na
6

Celková v˘‰ka doteraz poskytnut˘ch
finanãn˘ch prostriedkov na vytvorenie
t˘chto pracovn˘ch miest predstavuje
viac ako 52 miliónov korún. Av‰ak
objektívne musíme zhodnotiÈ, Ïe
v porovnaní s obdobím pred rokom 2004
do‰lo k evidentnému poklesu pracovn˘ch miest vytváran˘ch zamestnávateºmi, predov‰etk˘m pri § 50. Nastavené
legislatívne parametre doby zachovania
podporovan˘ch pracovn˘ch miest
a súãasne ich obsadzovanie iba znev˘hodnen˘mi uchádzaãmi o zamestnanie,
ako aj v˘‰ka finanãnej podpory sú pre
niektor˘ch zamestnávateºov demotivujúce. Pritom absentuje moÏnosÈ podpory
krátkodob˘ch pracovn˘ch miest práve
v nepodnikateºskom sektore. Na druhej
strane sa spolu s poklesom nezamestnanosti dostávame do situácie, keì nie
sme schopní naplniÈ poÏiadavky
zamestnávateºov regiónu, predov‰etk˘m
podnikateºov, na vytvorenie pracovn˘ch
miest v urãit˘ch profesiách. Dôvod je
jednoduch˘ – prevaÏne nízka kvalifikaãná úroveÀ znev˘hodnen˘ch uchádzaãov
o zamestnanie, strata pracovn˘ch návykov a záujmu pracovaÈ.
Za nepriamu podporu vytvárania pracovn˘ch miest v nepodnikateºskom sektore (samospráva, ‰koly, zdravotnícke
zariadenia, zariadenia sociálnych sluÏieb,
neziskové organizácie a pod.) môÏeme
povaÏovaÈ aj aktivaãnú ãinnosÈ, v rámci
ktorej sa vytvárajú nové pracovné miesta
pre koordinátorov aktivaãn˘ch prác obsadzované aj uchádzaãmi o zamestnanie.

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 2/2007

ZVÝŠENIE ZAMESTNATEĽNOSTI
UOZ
Nastavenie aktívnej politiky trhu práce
od roku 2004 je charakteristické t˘m, Ïe
pri jej realizácii sa kladie znaãn˘ dôraz
na aktivizáciu nezamestnan˘ch a zv˘‰enie úrovne ich zamestnateºnosti, ãi
uÏ formou vzdelávania a prípravy pre
trh práce, absolventskej praxe, alebo
aktivaãnej ãinnosti. Prevahu majú
nástroje, ktoré priamo nepodporujú
tvorbu pracovn˘ch miest, ale umoÏÀujú realizovaÈ aktivity, prispievajúce
k získaniu nov˘ch vedomostí, zruãností a skúseností potrebn˘ch pre úspe‰né
uplatnenie sa na trhu práce.

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
PRE TRH PRÁCE – § 46
Programy vzdelávania a prípravy nezamestnan˘ch pre trh práce mali, majú
a budú maÈ svoje opodstatnenie. KaÏdá
získaná vedomosÈ a praktická zruãnosÈ
v ktorejkoºvek oblasti zvy‰uje konkurencieschopnosÈ nezamestnaného na trhu
práce, jeho sebavedomie a zároveÀ je pre
nezamestnaného motivujúcim prvkom
k aktivite, ktorá môÏe ovplyvniÈ dæÏku
jeho vedenia v evidencii úradu práce.

POČET ZARADENÝCH
v roku 2004
v roku 2005
v roku 2006
Spolu (2004–2006)

472
535
75
1 082

Celková v˘‰ka poskytnut˘ch finanãn˘ch prostriedkov na vzdelávanie
a prípravu pre trh práce predstavuje
9,6 miliónov korún. Úspe‰nosÈ tohto
nástroja APTP z hºadiska umiestnenia
sa na trhu práce frekventantov kurzov
predstavuje v na‰om regióne skoro
55 %, t. j. kaÏd˘ druh˘ nezamestnan˘,
zaraden˘ do vzdelávania a prípravy pre
trh práce, si na‰iel zamestnanie. TakÏe
pri v‰eobecnom trende kladenia dôrazu
na permanentné celoÏivotné vzdelávanie a voºn˘ pohyb pracovn˘ch síl má
tento nástroj aktívnej politiky trhu
práce svoje v˘znamné miesto v politike
zamestnanosti.

ABSOLVENTSKÁ PRAX – § 51
V˘znamn˘m nástrojom aktívnej politiky trhu práce, ktor˘ aktivuje nezamestnan˘ch mlad˘ch ºudí, je absolventská
prax, úlohou ktorej je uºahãiÈ absolventom ‰kôl presadenie sa na trhu práce
a zabrániÈ tomu, aby sa zaradili do kategórie dlhodobo nezamestnan˘ch. Navy‰e, úãasÈ na absolventskej praxi prehlbuje odborné zruãnosti a praktické skúsenosti, zvy‰uje predpoklady skor‰ieho
pracovného uplatnenia.
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POČET ZARADENÝCH
v roku 2004
v roku 2005
v roku 2006
Spolu (2004–2006)

VPLYV AKTÍVNEJ POLITIKY TRHU PRÁCE A NÁRODNÝCH PROJEKTOV NA
ZNÍŽENIE NEZAMESTNANOSTI V ROKOCH 2004 – 2006 Z HĽADISKA CELKOVÉHO
POČTU UMIESTNENÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE NA TRHU PRÁCE

498
683
349
1 530

5%

Celková v˘‰ka poskytnut˘ch finanãn˘ch prostriedkov na vykonávanie absolventskej praxe predstavuje 15,2 miliónov
korún. Úspe‰nosÈ tohto nástroja APTP
z hºadiska umiestnenia sa na trhu práce
tvorí 20 %. To znamená, Ïe kaÏd˘ piaty
nezamestnan˘ vykonávajúci absolventskú prax, ãi uÏ poãas praxe, alebo po jej
ukonãení, získal zamestnanie. Potenciálnym rizikom realizácie absolventskej
praxe v na‰om regióne je prevaha ponuky zo strany zamestnávateºov oproti príleÏitostiam na strane absolventov, ako aj
nesúlad profesijnej a kvalifikaãnej ‰truktúry nezamestnan˘ch absolventov
s poÏiadavkami zamestnávateºov.

AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ – § 52
Aktivaãná ãinnosÈ je najviac diskutabiln˘m nástrojom aktívnej politiky trhu
práce. Aj keì nie je trval˘m rie‰ením
pri hºadaní si zamestnania, pre nezamestnaného ãasto predstavuje jedinú
moÏnosÈ, ako preklenúÈ obdobie nezamestnanosti zmyslupln˘m vyplnením
voºného ãasu a mnoh˘m dáva aj moÏnosÈ zv˘‰iÈ si svoj príjem vlastn˘m priãinením. Zapojenie sa do aktivaãnej
ãinnosti vracia mnoh˘m ºuìom sebavedomie a sebaúctu, pocit potrebnosti
a cestu k hºadaniu si stáleho zamestna-

11 %
73 %

27 %
4%
2%
5%

nia. Na druhej strane, prínos aktivaãnej
ãinnosti k zníÏeniu nezamestnanosti,
resp. zv˘‰eniu zamestnanosti, je moÏné
struãne zhodnotiÈ ako málo efektívny
v porovnaní s veºk˘m objemom vynaloÏen˘ch finanãn˘ch prostriedkov.

POČET ZARADENÝCH
v roku 2004
v roku 2005
v roku 2006
Spolu (2004–2006)

5 673 *
2 885
2 720
11 278

* počet zaradených v roku 2004 je zdvojený,
nakoľko dohody sa uzatvárali nadvakrát

Celková v˘‰ka poskytnut˘ch finanãn˘ch prostriedkov na realizáciu aktivaãnej ãinnosti predstavuje viac ako 41,5
miliónov korún. Úspe‰nosÈ tohto nástroja
APTP z hºadiska umiestnenia sa UoZ na

 mimo nástrojov APTP

11 158

ATTP

 podpora SZČ
 pracovné miesta
 vzdelávanie
 absolventská prax
 aktivačná činnosť

706
1 613
580
314
713

trhu práce tvorí v na‰om regióne iba 6 %.
V rámci aktivaãn˘ch prác na‰li svoje
uplatnenie najmä poberatelia dávky
v hmotnej núdzi, dlhodobo nezamestnaní a nezamestnaní bez vzdelania alebo
s nízkym stupÀom vzdelania. Av‰ak pre
veºkú skupinu nezamestnan˘ch sa aktivaãné práce stali urãitou formou existencie a nemotivujú ich k aktívnemu rie‰eniu stavu nezamestnanosti, v ktorej sa
ocitli. Znaãná ãasÈ nezamestnan˘ch
vykonáva aktivaãné práce sústavne od
roku 2004 a ich dlhodobá nezamestnanosÈ sa nerie‰i a len prehlbuje. Preto si
myslíme, Ïe Ïiadny in˘ nástroj aktívnej
politiky trhu práce tak akútne nevyÏaduje zmenu ako aktivaãná ãinnosÈ.
Ing. ĽUDMILA HVOZDECKÁ, CSc.,
vedúca oddelenia metodiky aktívnej
politiky trhu práce a projektového riadenia
ÚPSVR v Humennom

Koordinácia rodinných dávok
Prvého mája 2004 bolo Slovensko prijaté medzi členské štáty
Európskej únie a SR sa zaviazala dodržiavať právne normy
Európskeho spoločenstva (ES). Týmto dňom sa zmenilo
i postavenie občanov SR vo vzťahu k možnosti využívať
základné slobody ES, a teda aj možnosť voľného pohybu, čo
znamená migráciu obyvateľstva. Najčastejším dôvodom
migrácie obyvateľov je pracovné uplatnenie.
PREDNOSŤ LEGISLATÍVY ES
Nariadenia Európskeho spoloãenstva
majú v‰eobecnú právnu pôsobnosÈ.

V prípadoch, keì je vnútro‰tátna legislatíva v rozpore s legislatívou ES, majú
nariadenia ES prednosÈ. Podºa v‰eobec-

ČERPANIE ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK V PRIEBEHU ROKU 2006
V REGIÓNE HUMENNÉ

 Prídavok na dieťa
 Rodičovský príspevok
 Náhradná starostlivosť
 Príspevok pri narodení dieťaťa
 Príspevok rodičom
 Príspevok na pohreb

175 266
129 307
5 208
3 932
47
2 203

n˘ch pravidiel majú zamestnanci
z in˘ch ãlensk˘ch krajín nárok na v‰etky dávky sociálneho zabezpeãenia, tak
ako obãania ãlenského ‰tátu, v ktorom
pracujú. V prípade migrujúceho obãana (obãana jedného ãlenského ‰tátu
pracujúceho v inom ãlenskom ‰táte)
v˘platu rodinn˘ch dávok upravuje
Nariadenie rady ES ã. 1408/71 o uplatÀovaní systémov sociálneho zabezpeãenia na zamestnané osoby, samostatne
zárobkovo ãinné osoby a ãlenov ich
rodín pohybujúcich sa v rámci ES
a Nariadenie Rady ES ã. 574/72 , ktoré
ustanovuje postup vykonávania Nariadenia ã. 1408/71. Pod pojmom rodinné
dávky sú zahrnuté v‰etky vecné
i peÀaÏné dávky urãené na pokrytie
rodinn˘ch v˘davkov. U nás to je prídavok na dieÈa a rodiãovsk˘ príspevok.

KOORDINAČNÉ PREDPISY
Sú primárne zaloÏené na princípe, Ïe
príslu‰nou legislatívou je legislatíva
‰tátu, v ktorom je osoba zamestnaná.
Hovoríme o primárnej krajine na 
x
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v˘platu rodinn˘ch dávok. Ak existujú
dva rovnocenné ãlenské ‰táty zamestnania (kaÏd˘ z manÏelov pracuje
v inom ‰táte), primárnou krajinou je
krajina bydliska rodinn˘ch príslu‰níkov (detí). Predpisy v‰ak upravujú aj
pravidlá potrebné na uplatnenie legislatívy jedného ‰tátu pri moÏn˘ch
kombináciách zamestnania, trvalého
pobytu a samostatne zárobkovej ãinnosti. Pre osoby zamestnané vo viac
ako jednom ‰táte, resp. zamestnané
v jednom ‰táte a samostatne zárobkovo ãinné v inom ‰táte, existujú osobitné pravidlá. Osobitné ustanovenia
existujú aj pre osobitne vymedzené
osoby, ako napr. vyslaní pracovníci,
zamestnanci v nákladnej doprave,
leteckej doprave, ‰tátni zamestnanci,
pomocn˘ personál európskych spoloãenstiev, ãlenovia a zamestnanci
diplomatick˘ch misií a konzulárnych
zastupiteºstiev.

V PRAXI TO ZNAMENÁ
VIACERO MOŽNOSTÍ:

Pre zabezpeãenie r˘chlej a úãinnej
komunikácie medzi in‰titúciami sociálneho zabezpeãenia ‰tátov, na ktoré
sa nariadenia spoloãenstva vzÈahujú,
boli vytvorené tzv. E-formuláre
potrebné pre uplatÀovanie nariadení.
E-formuláre majú jednotnú formu pre
v‰etky ãlenské ‰táty spoloãenstva, sú
vypracované vo v‰etk˘ch národn˘ch
jazykoch ãlensk˘ch ‰tátov, sú identické a kaÏd˘ Ïiadateº má právo ich
vypæÀaÈ vo svojom ‰tátnom jazyku. Na
rodinné dávky sa vzÈahujú E-formuláre série E 400 – E 411, E 001 a E 124 –
ÏiadosÈ o podporu pri úmrtí. SúãasÈou
kaÏdého E-formulára sú pokyny
a poznámky potrebné na jeho vyplnenie. Najãastej‰ie pouÏívané sú E 401 –
potvrdzuje zloÏenie rodiny, a E 411 –
poskytuje informácie o rodinn˘ch
dávkach v krajine bydliska ãlenov
rodiny. Na základe doteraj‰ích skúseností môÏeme povedaÈ, Ïe najlep‰ia
spolupráca je s âeskom. V˘hodou je
podobnosÈ jazykov, ale najmä pruÏnosÈ, akou ãeskí referenti na príslu‰n˘ch úradoch reagujú a poskytujú
potrebné informácie. Mnoho doplÀujúcich informácií získavame prostredníctvom e-mailovej po‰ty.

1. Ak primárna krajina vypláca rodinné
dávky podºa svojej legislatívy v niÏ‰ej
sume ako sekundárna krajina, migrujúci obãan má nárok na v˘platu vyrovnávacej dávky zo sekundárnej krajiny.
Ako príklad uvedieme rozdiel medzi
rodinn˘mi dávkami vyplácan˘mi na
Slovensku – ako primárnej krajiny, kde
Ïijú rodinní príslu‰níci a pracuje jeden
z manÏelov, a v Anglicku – ako sekundárnej krajiny, kde pracuje druh˘ manÏel. KeìÏe rodinné dávky vyplácané na
Slovensku sú niÏ‰ie v porovnaní
s rodinn˘mi dávkami v Anglicku, manÏel pracujúci v Anglicku si uplatÀuje
rodinné dávky ako vyrovnávaciu
dávku.
2. Ak existuje dávka, na poberanie ktorej obãanovi nevznikol nárok v primárnej krajine.
Príkladom je vyplácanie prídavku
na dieÈa v âeskej republike, kde nárok
sa posudzuje podºa v˘‰ky príjmu posudzovan˘ch osôb. Ak Slovákovi pracujúcemu v âesku (primárna krajina)
nevznikne nárok na v˘platu prídavku
na dieÈa z dôvodu prekroãenia príjmu,
prídavok na dieÈa v podobe vyrovnávacej dávky vypláca Slovensko.
3. Ak obdobná dávka v primárnej krajine neexistuje.
Ako príklad môÏeme uviesÈ rodiãovsk˘ príspevok. Takáto dávka neexistuje v Anglicku ani v Írsku. To znamená, Ïe ak Anglicko ako primárna krajina
vypláca prídavok na dieÈa, Slovensko
ako sekundárna krajina vypláca rodiãovsk˘ príspevok ako vyrovnávaciu
dávku.

ANGLICKO

VYROVNÁVACIE DÁVKY

Najväã‰iu v˘menu E-formulárov
zaznamenávame s Anglickom. R˘chlosÈ vybavenia je rôzna. Dôvody, ktoré
spôsobujú aj pomerne veºké ãasové
obdobia, k˘m Anglicko rozhodne
o v˘plate rodinn˘ch dávok pre jednotliv˘ch migrantov, nám nie sú známe.
Spolupráca medzi nami a príslu‰n˘mi
úradmi in˘ch ãlensk˘ch krajín je
v˘hradne prostredníctvom listovej
po‰ty. Veºkou prekáÏkou je neznalosÈ

V súãasnosti je mnoho rodín, kde jeden
z manÏelov odi‰iel za prácou do zahraniãia alebo o moÏnosti zamestnaÈ sa
v cudzine uvaÏuje. Najviac migrujúcich
Slovákov pracuje v Anglicku. Táto skutoãnosÈ môÏe maÈ vplyv na nárok
a v˘platu rodinn˘ch dávok, preto je
dôleÏité oznámiÈ to do 8 dní na príslu‰nom úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny. ZároveÀ im bude poskytnutá
ob‰írnej‰ia informácia o koordinácii

E-FORMULÁRE
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jazyka a nedostatok aktuálnych informácií o sociálnom zabezpeãení v konkrétnej krajine. TaktieÏ ch˘ba ão najr˘chlej‰ia aktualizácia zmien v národn˘ch legislatívach, ktoré ovplyvÀujú
v˘platu rodinn˘ch dávok. KaÏdá ãlenská krajina má svoje ‰pecifiká v oblasti
sociálneho zabezpeãenia, ão sa t˘ka
druhu dávky, podmienok nároku
a v˘platy i v˘‰ky vyplácanej dávky. Na
zabezpeãenie rovnosti práv sa uplatÀuje pravidlo tzv. diferenãného doplnku –
vyrovnávacej dávky.
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rodinn˘ch dávok v rámci európskeho
spoloãenstva. Na kaÏdom úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny je pracovník
oddelenia ‰tátnych sociálnych dávok,
ktor˘ podºa predloÏen˘ch informácií
stanoví primárnu krajinu a usmerní
obãana v ìal‰ích krokoch pri uplatÀovaní rodinn˘ch dávok v zahraniãí.
Z doteraj‰ích skúseností vieme, Ïe
obãania pracujúci v zahraniãí sa
navzájom informujú medzi sebou
a v mnoh˘ch prípadoch dostávajú
mylné alebo skreslené informácie.
NajÈaÏ‰ie sa vysvetºuje princíp urãenia primárnej krajiny. Pre mnoh˘ch je
nelogické poberaÈ prídavok zo Slovenska a v Anglicku si uplatÀovaÈ vyrovnávaciu dávku. Rozumnej‰ie pre nich
by bolo prídavok na Slovensku nepoberaÈ a uplatniÈ si ho v Anglicku, kde
pracuje jeden z manÏelov a prídavok
je oveºa vy‰‰í ako na Slovensku. ëal‰ím nedostatkom je slabá „spätná
väzba“, to znamená, spätne príslu‰nému pracovníkovi ‰tátnych sociálnych
dávok poskytovaÈ informáciu o priznaní a vyplácaní rodinn˘ch dávok
v zahraniãí.

RODINNÉ DÁVKY V ZAHRANIČÍ
Zlé skúsenosti majú aj obãania s uplatÀovaním si rodinn˘ch dávok v zahraniãí. Veºk˘m nedostatkom je neznalosÈ
príslu‰ného úradného jazyka. Vybavovanie rodinn˘ch dávok je príli‰ zdæhavé a nároãné na dokladanie rôznych
ãasto nepotrebn˘ch dokladov. Stalo sa,
Ïe pre nepriznanie rodinn˘ch dávok
v Anglicku ako dôvod bolo uvedené:
Ïe deti nemajú trval˘ pobyt v Anglicku; Ïe tam nenav‰tevujú ‰kolu; od
obãana, ktorého maloleté deti Ïijú na
Slovensku, Ïiadali predloÏiÈ cestovné
pasy detí; od ìal‰ej obãianky, pracujúcej v Anglicku, Ïiadali predloÏiÈ úãtenky z obchodu ako dôkaz, Ïe prispieva
na v˘Ïivu svojho dieÈaÈa Ïijúceho na
Slovensku atì. Tieto skúsenosti si Ïiadajú podrobnej‰ie informácie o uplatnení rodinn˘ch dávok v zahraniãí. To
znamená, Ïe je dôleÏité poznaÈ, aké
doklady je potrebné predkladaÈ k Ïiadosti o rodinné dávky uplatÀujúce
v zahraniãí. Takéto informácie by obohatili kvalitu koordinácie rodinn˘ch
dávok a hlavne by veºmi pomohli
na‰im migrujúcim obãanom. Úplne
ideálne by bolo, ak by existoval slovensky hovoriaci pracovník na príslu‰nom úrade v zahraniãí, ktor˘ by
poskytoval v‰etky informácie t˘kajúce
sa uplatnenia systému sociálneho
zabezpeãenia pre migrujúcich Slovákov v príslu‰nej krajine.
Ing. JOZEF TIRPÁK,
vedúci oddelenia štátnych sociálnych
dávok ÚPSVR v Humennom
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Ako už zo samotného názvu oddelenia vyplýva, jednou z činností
jeho 28 zamestnancov je pomoc občanom, ktorí sú posudzovaní
spoločne, ktorých príjmy nedosahujú životné minimum a ktorí si
vlastným pričinením nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem. Za
vlastné pričinenie zabezpečenia alebo zvýšenia príjmu sa na účely
zákona 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považuje najmä vlastná práca, užívanie vlastného majetku, správa
vlastného majetku a uplatnenie si zákonných nárokov, ktoré sú
presne zadefinované vo vyššie citovanom zákone.
ROZSIAHLA AGENDA
Ná‰ úrad v rámci svojej územnej
pôsobnosti zabezpeãuje poskytnutie
pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom svojich zamestnancov v 62 obciach okresu Humenné vrátane mesta
a v 34 obciach okresu Snina, kde vedenie agendy a vybavovanie Ïiadostí
obãanov zabezpeãujú zamestnanci
deta‰ovaného pracoviska, ktoré je zria-

koºko rokov späÈ a zaspomínali si trochu na podmienky, kedy bol obãan
posúden˘ ako obãan v hmotnej núdzi
z objektívnych príãin, resp. subjektívnych príãin, v zmysle zákona
195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, tieÏ
boli obãania práceneschopní obyãajne na prelome mesiacov, a tak mali
nárok na vy‰‰ie dávky poãas oboch
mesiacov.

Dávky a príspevky
v hmotnej núdzi
dené v rámci úradu. V roku 2006 sme
obãanom, ktorí splnili v‰etky podmienky pre poskytnutie dávky príspevkov v hmotnej núdzi, vyplatili celkovo v oboch okresoch 143 201 000 Sk
a vydali v súvislosti s v˘platou dávok
a príspevkov v hmotnej núdzi 19 486
rozhodnutí. Voãi vydan˘m rozhodnutiam sme obdrÏali celkovo 10 odvolaní, priãom iba v 2 prípadoch boli
napadnuté rozhodnutia druhostupÀov˘m orgánom zru‰ené v rámci odvolacieho konania, ão predstavuje 0,01 %
z poãtu vydan˘ch rozhodnutí.
V˘‰ka vyplaten˘ch finanãn˘ch prostriedkov úzko súvisí aj so zaradením
uchádzaãov o zamestnanie na v˘kon
men‰ích obecn˘ch sluÏieb, na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a z toho
dôvodu aj poskytnutím aktivaãn˘ch
príspevkov.

OCHRANNÝ PRÍSPEVOK
ëal‰ím pomerne ãasto vyuÏívan˘m
príspevkom, na ktor˘ vznikol obãanom nárok v priebehu roka a ktorého
nárast sme ku koncu roka zaznamenali, je ochrann˘ príspevok. Príãinu vidíme jednak v tom, Ïe v druhej polovici
roka 2006 stúpol poãet poberateºov zo
strany dôchodcov, ktorí dov⁄‰ili vek
potrebn˘ pre nárok na starobn˘ dôchodok, ale na strane druhej sa domnievame, Ïe zo strany niektor˘ch poberateºov dochádza aj k zneuÏívaniu soc.
systému v súvislosti s moÏnosÈou
poberania tohto príspevku z dôvodu
práceneschopnosti trvajúcej dlh‰ie
ako 30 dní. Keì by sme sa vrátili o nie-

ã. 3749/2005-II/1 zo dÀa 14. decembra
2005 poÏiadaÈ.

NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ
Okrem uÏ spomenut˘ch ãinností
vybavujeme a posudzujeme nárok na
náhradné v˘Ïivné, ktoré je poskytované na‰ím úradom z dôvodu neplnenia
si vyÏivovacej povinnosti rodiãov,
voãi svojim nezaopatren˘m deÈom
a táto im bola stanovená rozsudkom
súdu alebo súdom schválenou dohodou. V súvislosti s touto problematikou bolo v roku 2006 vydan˘ch celkom 389 rozhodnutí, z toho v okrese
Humenné 291 a v okrese Snina 98 rozhodnutí.
Náhradné v˘Ïivné bolo vyplatené
v celkovom objeme 1 313 780 Sk. Voãi
rozhodnutia vo veci náhradného
v˘Ïivného sme obdrÏali 5 odvolaní,
z toho druhostupÀov˘m orgánom bolo
v 3 prípadoch na‰e rozhodnutie potvrdené, v 1 prípade bolo zastavené odvolacie konanie na ÏiadosÈ úãastníka
konania a v 1 prípade sme rozhodli
autoremedúrou.

NÁROČNÉ ÚLOHY

DOTÁCIE
Okrem uÏ uvedeného, ìal‰ou ãinnosÈou, ktorú zamestnanci oddelenia
pomoci v hmotnej núdzi v sídle úradu,
resp. úseku sociálnych vecí a rodiny
na deta‰ovanom pracovisku vykonávajú, je poskytovanie dotácií Ïiadateºom a zriaìovateºom pred‰kolsk˘ch
a ‰kolsk˘ch zariadení na základe
podan˘ch Ïiadostí o dotáciu a predloÏen˘ch zoznamov detí.
Mesaãne sme z pohºadu úradu
poskytovali dotácie v priemere pre 42
zriaìovateºov, priãom dotácia na stravu bola poskytnutá kaÏd˘ mesiac vo
väã‰om rozsahu neÏ dotácia na motivaãn˘ príspevok. V prvom polroku
roku 2006 bola dotácia na stravu
poskytnutá priemerne mesaãne pre
85,47 % detí z celkového poãtu detí
v hmotnej núdzi, ktoré spæÀali aj podmienku veku, a v druhom polroku sme
dosiahli v tomto ukazovateli 80,48 %,
priãom i keì percentuálne do‰lo
k poklesu, ale v absolútnom vyjadrení
sme poskytovali dotáciu na stravu
priemerne mesaãne pre 1 192 detí, ão
predstavuje nárast oproti prvému polroku o 200 detí, ktor˘m bola dotácia na
stravu poskytnutá. Celkom bolo formou
dotácií vyplaten˘ch 10 097 825 Sk,
z toho 1 549 448 Sk formou dotácie na
‰kolské pomôcky, 2 789 000 Sk formou dotácie na motivaãn˘ príspevok
a 5 759 377 Sk formou dotácie na stravu. Dotácia na v˘kon osobitného príjemcu doposiaº poskytnutá nebola
a ani in˘ druh dotácie, o ktorú je
moÏné v zmysle V˘nosu MPSVR SR

Práca na tomto úseku nie je jednoduchá vzhºadom k tomu, Ïe je potrebné
pracovaÈ s obãanmi, ktorí nemajú príjmy na zabezpeãenie svojich základn˘ch Ïivotn˘ch potrieb, ich vedomostná a vzdelanostná úroveÀ je rôzna
a ocitli sa v krízovej situácii. Je nutné
orientovaÈ sa aj v mnoh˘ch zákonoch,
napr. v obãianskom súdnom poriadku,
zákone o sluÏbách zamestnanosti,
zákonoch platn˘ch pre v˘platu ‰tátnych sociálnych dávok, zákone o rodine, o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele, o sociálnom
poistení, o Ïivotnom minime, o dani
z príjmu v obãianskom zákonníku,
exekuãnom poriadku a v ìal‰ích platn˘ch právnych predpisoch, ktoré je
potrebné z hºadiska posúdenia nároku
na dávku a príspevky v hmotnej núdzi
v praxi aplikovaÈ.
UÏ aj na základe vy‰‰ie uveden˘ch
skutoãností je potrebné vynaloÏiÈ zv˘‰ené úsilie zo strany zamestnancov,
neustále sledovanie pomerne ãast˘ch
zmien v zákonoch, súvislostí a nevynímajúc situácie, kedy je potrebné zastúpiÈ zamestnanca poãas dlhodobej
neprítomnosti v práci.

PESTRÁ PRÁCA
Okrem vybavovania Ïiadostí obãanov
o dávky a príspevky v hmotnej núdzi,
náhradné v˘Ïivné a Ïiadostí o dotácie
právnick˘ch a fyzick˘ch osôb, vydávame potvrdenia, spracúvame ‰tatistické
údaje, zasielame v˘zvy na úhradu preplatkov a pohºadávok, vypisujeme
interné úãtovné doklady, evidujeme
dokončenie na str. 11 
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Modernizácia informačných
a poradenských služieb našimi očami

IPS pracovisko

1. burza práce a informácií – 29. 3. 2006

„Dáte ma do toho televízora, čo máte na stole?“ aj takto znejú (niekedy) prvé vety klientov, ktorí sa chcú zaevidovať na úrade ako uchádzači o zamestnanie. Na oddelení informačných a poradenských služieb (ďalej OIPS) pri vypĺňaní žiadostí nazbierame veľa podobných
perličiek, ale to je život. A perly ducha sa zbierajú v každom odvetví,
skrátka tam, kde sa stretávajú ľudia a kde spolu komunikujú.

Burza informácií – 12. 10. 2006
prácu, komunikovaÈ s potenciálnym
zamestnávateºom, napísaÈ ÏiadosÈ
o prijatie do zamestnania, ãi profesijn˘
Ïivotopis. To v‰etko za prípadnej
pomoci na‰ich zamestnancov.

LETÁKY A BURZY
VYTVORENIE NOVÝCH IPS
Predov‰etk˘m o komunikácii je ãinnosÈ úradov a ºudí v nich, aÏ potom
nasleduje administratíva – tá je
z pohºadu ná‰ho klienta a jeho potrieb
nepodstatná, prebujnená a zbytoãná.
Na‰e správanie a argumenty o mnoÏstve práce a nesplniteºn˘ch termínoch
v oãiach toho, kto o prácu práve pri‰iel, vyznievajú ako v˘smech a môÏu
pôsobiÈ ako spú‰Èaã negatívnych reakcií. Aj preto nás v‰etci riadiaci zamestnanci neustále vyz˘vajú k ústretovosti
voãi klientom, ochote, empatii. A my
sa snaÏíme, zo v‰etk˘ch síl a podºa
najlep‰ieho vedomia a svedomia, zlep‰ovaÈ svoju ãinnosÈ, vzdelávame sa,

zberáme vedomosti aj skúsenosti
a snaÏíme sa pomôcÈ, poradiÈ, ako najlep‰ie vieme. Aj zapájaním sa do rôznych projektov na zlep‰enie poskytovania sluÏieb.
OIPS zapojením sa do Národného
projektu VIIA „Modernizácia sluÏieb
zamestnanosti podporou rozvoja
nástrojov a foriem informaãn˘ch
a poradensk˘ch sluÏieb“ dostalo rovnakú príleÏitosÈ vytvoriÈ Informaãno-poradenské strediská v Humennom
a na pracovisku v Snine. V t˘chto strediskách si informaãne gramotn˘ klient
môÏe bezplatne prostredníctvom
napojenia na internet vyhºadávaÈ

Aj kontrolór je len človek
Dôveruj, ale kontroluj! Bez vybudovaného funkčného systému
kontroly si nevieme už činnosť úradu práce sociálnych vecí
a rodiny ani predstaviť. Aby systém kontroly bol funkčný, je dôležité obsadiť oddelenie kontroly ľuďmi, ktorí sú odborne zdatní,
majú analytické schopnosti, sú samostatní, rozhodní, komunikatívni, asertívni, nekonfliktní, odolní voči záťaži a hlavne slušní.
AJ KONTROLÓR
JE LEN ČLOVEK
Nie, kontrolór nie je Ïiaden „superman“,
je to ãlovek ako kaÏd˘ in˘, len sú na
neho kladené oveºa vy‰‰ie poÏiadavky.
Áno, práca kontrolóra je veºmi nároãná
a myslím, Ïe s t˘m budú súhlasiÈ v‰etci,
ktorí kontrolu vykonávajú, resp. ju vykonávali. Je pravdou, Ïe ãlovek sa kontrolórom nerodí, hoci si manÏelia o svojich
manÏelkách myslia nieão iné, kontrolóra treba „vychovaÈ“, samozrejme, nie
v hanlivom slova zmysle.
10

„Nespala som celú noc,“ povedala
ekonómka kontrolovaného subjektu
po na‰om ohlásenom príchode na kontrolu a podala mi chvejúcu ruku. Aj
v tak˘chto chvíºach musí kontrolór
vedieÈ reagovaÈ a dostaÈ komunikáciu
do vyrovnanej polohy, kde miska váh
by sa nemala nakloniÈ na stranu kontrolóra, pretoÏe kaÏd˘ z nás, nielen
kontrolór, by si mal uvedomiÈ, Ïe by
nikdy nemal vystupovaÈ z pozície sily,
kaÏd˘ z nás je tu pre ºudí, kaÏd˘ z nás
poskytuje sluÏby. Aj kontrolór posky-
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ëal‰ou v˘zvou bolo spracovanie informaãn˘ch letákov regionálneho charakteru, ktoré by boli ‰ité na mieru ná‰mu
klientovi. Spracovali sme ich celkom
22 druhov, a to ako pre klientov úradu
práce vo v‰eobecnosti s poskytnutím
základn˘ch informácií, tak pre vytipované skupiny klientov, ale aj ako zoznam zamestnávateºov v regióne podºa
jednotliv˘ch rezortov aj podºa sídla
ich firiem. Posledne menované má slúÏiÈ ako pomôcka na‰im klientom pri
hºadaní zamestnania.
Aj vìaka projektu a z dôvodu
potreby modernizácie poskytovania
sluÏieb klientom boli zorganizované
v Humennom prv˘krát v histórii úradu
tuje sluÏbu kontrolovan˘m, hoci si to
drvivá väã‰ina z nich neuvedomuje,
pretoÏe poukáÏe na nedostatky
a pochybenia.

ETIKA KONTROLÓRA
K etick˘m zásadám kontrolóra patrí
dôveryhodnosÈ a korektnosÈ, ãestnosÈ
a bezúhonnosÈ, spoºahlivosÈ a principiálnosÈ, pravdivosÈ a objektívnosÈ,
nezávislosÈ a nestrannosÈ, oprávnenosÈ
a odbornosÈ, nie sú to len pojmy, sú to
zásady, ktor˘mi by sa mal kaÏd˘ kontrolór riadiÈ a pri svojej práci nezabudnúÈ na to, Ïe: „UskutoãÀovaÈ etickú
voºbu znamená neriadiÈ sa t˘m, ão je
dobré pre jednotlivca, ale t˘m, ão je
dobré pre kaÏdého“.
Tieto zásady sa snaÏíme dodrÏiavaÈ
pri svojej práci aj na oddelení kontroly
v Humennom, kde sme za rok 2006
vykonali spolu 359 kontrol, priãom
340 kontrol bolo vonkaj‰ích a 19 vnútorn˘ch. Pri kontrole finanãn˘ch pro-
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2 burzy. Tá prvá sa konala 29. 3. 2006
a jej cieºom bolo, aby uchádzaãi
o zamestnanie, ale aj ostatní klienti,
ktorí by chceli zmeniÈ zamestnanie,
mali moÏnosÈ stretnúÈ sa s viacer˘mi
zamestnávateºmi na jednom mieste
a tu priamo sa uchádzaÈ o zamestnanie. Prácou oddelenia sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb bolo osloviÈ prednostne zamestnávateºov v na‰om regióne,
následne
aj
sprostredkovateºov
zamestnania a agentúry, cez ktoré uÏ
v minulosti ºudia z okresu vycestovávali za prácou. 18 zamestnávatelia,
ktorí prijali ponuku úãasti na burze,
ponúkali 416 voºn˘ch pracovn˘ch
miest. Burzy sa zúãastnilo 2 000 klientov a 85 z nich uzatvorilo pracovné
zmluvy priamo na mieste. Podºa zisten˘ch informácií od zamestnávateºov
úãastn˘ch na burze, títo si do svojej
databázy získali 572 klientov, ktor˘ch
chceli priebeÏne oslovovaÈ ohºadom
nástupu do zamestnania. Ohlasy zo
strany zamestnávateºov i ºudí hºadajúcich si prácu boli nad oãakávanie pozitívne.

BURZA PRE MLADÝCH
Druhá burza bola o mládeÏi – Ïiakoch
konãiacich roãníkov základn˘ch ‰kôl
a ‰tudentoch konãiacich roãníkov
stredn˘ch ‰kôl, a konala sa 12. 10.
2006. Takmer v‰etky stredné ‰koly
a uãili‰tia v okresoch Humenné
a Snina prijali pozvanie a prezentovali
svoju ‰kolu za úãelom oslovenia Ïiakov konãiacich roãníkov základn˘ch
‰kôl. Nápadito pripravené prezentácie
vo forme v˘robkov, poskytovan˘ch
sluÏieb, v˘sledkov ich práce, ale aj
obrazovou prezentáciou vytvorili
úÏasnú paletu farieb, ãinností a schopstriedkov poskytnut˘ch na aktívnu
politiku trhu práce bol prekontrolovan˘ celkov˘ objem finanãn˘ch prostriedkov vo v˘‰ke 35 437 692 Sk
a pri t˘chto kontrolách bolo zistené,
Ïe zo strany kontrolovan˘ch subjektov do‰lo k neoprávnenému pouÏitiu
finanãn˘ch prostriedkov vo v˘‰ke
3 420 257 Sk. V zmysle oznamovacej
povinnosti vypl˘vajúcej úradu z platn˘ch právnych predpisov bolo v roku
2006 orgánom ãinn˘m v trestnom
konaní oznámen˘ch 7 subjektov,
u ktor˘ch bolo podozrenie z trestnej
ãinnosti a vzniknutá ‰koda vo v˘‰ke
1 034 611 Sk. Z t˘chto 7 prípadov
bolo proti 4 subjektom vznesené
obvinenie pre trestn˘ ãin subvenãného podvodu, 3 prípady sú e‰te v rie‰ení.
Ing. Ľubica Majerníková,
vedúca oddelenia kontroly
ÚPSVR v Humennom

Niekoľko perličiek
nazbieraných na úrade práce
 Ste schopn˘ práce? Nie, bolia
ma ruky.
 Povolanie manÏelky: Hlúpa
Ïena.
 Aké povolanie ste naposledy
vykonávali? Vajda.
 Potrebujete potvrdenie k roãnému zúãtovaniu dane? Nie, k
daÀovému.
 Prosím si vá‰ obãiansky preukaz:
Ostal na kredenci.
 Dlh‰í ãas ste pracovali vo Francúzsku. Ovládate aj francúzsky
ností ‰tudentov. A vzhºadom na to, Ïe
sa jednalo o prezentáciu viacer˘ch
‰kôl na jednom mieste, i‰lo aj o konkurenciu a o to, aby tá moja ‰kola ãi
uãili‰te vyzneli ão najlep‰ie. ËaÏko
zhodnotiÈ, ktoré boli najlep‰ie. V‰etci
boli v˘borní a ohlas bol rovnako
v˘born˘. Aby skrátka nepri‰li ani stredo‰koláci, pre t˘ch sme pozvali reprezentantov vysok˘ch ‰kôl. Zástupcovia
5 vysok˘ch ‰kôl prezentovali 13 fakúlt
pre ‰tudentov stredn˘ch ‰kôl.
Aj táto burza mala vysok˘ poãet
úãastníkov – 1 850. Do budúcnosti pri
realizácii burzy plánujeme prizvaÈ aj
rodiãov detí, ktoré konãia základnú
‰kolu. Rovnako uvaÏujeme aj o moÏnosti rozdelenia burzy na 2 dni, aby
mali v‰etky ‰koly dostatok ãasu
a priestoru na prezentáciu, ale aj Ïiaci,
‰tudenti a v‰etci ostatní náv‰tevníci na
prehliadku jednotliv˘ch ‰kôl. TieÏ na
rozhovor t˘ch, ktorí majú o danú ‰kolu
záujem, s t˘mi, ktorí na nej uãia, ãi
‰tudujú.








jazyk? Nie, ja viem po francúzsky len piÈ.
Rodinn˘ stav: Dobr˘.
Jazykové znalosti: Aktívne slovensk˘ jazyk.
Titul: Robotník, Róm.
Uchádzaã so základn˘m vzdelaním si uviedol záujem o zamestnanie na pozíciu: riaditeº, prezident
Aké práce chcete vykonávaÈ? Ja
nechcem robiÈ, ja chcem len
peniaze.

Voºba povolania totiÏ uÏ prestáva
byÈ len o tom, ão som si vysníval, ão
chcem v Ïivote robiÈ, prípadne, ão chce
maÈ zo mÀa môj rodiã. K tomu, ão
chcem a mám chuÈ robiÈ, sa nevyhnutne musí pridaÈ aj otázka, ãi sa budem
vedieÈ so svojou profesiou aj uplatniÈ.
Aj z toho dôvodu sa oblasÈ poskytovania informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb zameran˘ch na voºbu povolania
dostala do zákona o sluÏbách zamestnanosti. Predchádzanie zvy‰ovaniu poãtu
nezamestnan˘ch ºudí sa stáva jednou
z priorít úradu práce. Dúfame, Ïe tak
ako v okolit˘ch ‰tátoch, aj na Slovensku bude zriadené kariérne poradenstvo – a to ako pre mlad˘ch, tak aj pre
dospel˘ch. PretoÏe aj tadiaºto vedie
cesta podpory zamestnateºnosti na‰ich
obãanov.

Mgr. MAGDALÉNA CHVOSTAĽOVÁ,
vedúca oddelenia informačných
a poradenských služieb

Dávky a príspevky v hmotnej...


dokončenie zo str. 9

doruãenú a odoslanú po‰tu v systéme
WIN ASU, spolupracujeme so Sociálnou poisÈovÀou, súdmi, obcou, ‰kolami, exekútormi, políciou a pod., spracúvame údaje o poberateºoch dávok
pomocou APV ISOP, vykonávame
sociálne zisÈovania.
Dá sa povedaÈ, Ïe aj spolupráca najmä s regionálnymi médiami je dobrá.
Informácie obãanom poskytujeme
prostredníctvom webovej stránky
úradu, regionálnych novín a televízie.
Spolupracovali sme s redaktormi slovensk˘ch denníkov pri zostavení
odborn˘ch ãlánkov zameran˘ch na

konkrétnu sociálnu problematiku.Do
budúcna by sme uvítali jednoznaãnej‰ie formulácie ustanovení zákonov,
akceptáciu a zakomponovanie na‰ich
pripomienok v novelách právnych
predpisov na základe praktick˘ch kaÏdodenn˘ch skúseností v teréne, ão by
urãite pomohlo pri na‰ej nároãnej, no
zaujímavej a osoÏnej práci.

Ing. PETER BREZÍK,
vedúci oddelenia pomoci
v hmotnej núdzi
ÚPSVR Humenné
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Návrh opatrení
na zosúladenie rodinného a pracovného života
na rok 2006 s výhľadom do roku 2010
II. časť
Predkladaný dokument je návrhom opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života. Zámerom je nastavenie politiky zosúladenia formulovaním konkrétnych opatrení, ako aj spôsobov implementácie do roku 2006, s výhľadom do roku 2010. Opatrenia na
zosúladenie rodinného a pracovného života sú súčasťou komplexnej reformy v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky a sú spojené s daňovou reformou, ktorá sa začala v januári 2004.


dokončenie z minulého čísla

OPATRENIA NA VYTVORENIE
PODMIENOK PRORODINNÉHO
FUNGOVANIA INŠTITÚCIÍ
A ORGANIZÁCIÍ VRÁTANE ZBERU
A ANALÝZY INFORMÁCIÍ
A ŠTATISTÍK V PROSPECH
VYTVÁRANIA SPOLOČNOSTI
PRIATEĽSKEJ K RODINE
10. Roz‰íriÈ dostupnosÈ verejn˘ch
sluÏieb cez prioritnú elektronizáciu.
Cieºom uvedeného opatrenia je
v súlade so Stratégiou konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 –
zavádzanie elektronick˘ch sluÏieb verejnej správy zjednodu‰iÈ postupy pri
uplatÀovaní nároku na prídavok na
dieÈa, prihlasovanie dieÈaÈa do poisÈovne
a obdobné úkony prostredníctvom zavedenia moÏnosti elektronického podania.
11. IniciovaÈ moÏnosÈ predloÏenia návrhu predæÏenia úradn˘ch hodín
orgánov verejnej správy tak, aby vyhovovali
potrebám
zamestnancov
s rodinn˘mi povinnosÈami.
Pre zosúladenie rodinného a pracovného Ïivota je dôleÏité predæÏenie pracovného ãasu na príslu‰n˘ch úradoch
raz v t˘Ïdni minimálne do 19.00 h.
12. VypracovaÈ návrh na zmenu
organizácie v˘chovno-vzdelávacieho
systému s cieºom vytvoriÈ pruÏn˘
a adekvátny systém starostlivosti o deti
tak, aby prispel k zosúladeniu rodinného a pracovného Ïivota. Návrh
vypracovaÈ na základe anal˘zy súãasného stavu.
Pre potreby zosúladenia rodinného
a pracovného Ïivota je nutné re‰trukturalizovaÈ ‰kolsk˘ deÀ a zriaìovaÈ ‰kolské druÏiny tak, aby vyhovovali individuálnym, ‰pecifick˘m ãasov˘m nárokom zamestnan˘ch rodiãov a realizácii
voºnoãasov˘ch aktivít Ïiakov.
12

13. ZabezpeãiÈ zhromaÏìovanie
a pravidelné vyhodnocovanie ‰tatistick˘ch údajov t˘kajúcich sa témy zosúladenia rodinn˘ch a pracovn˘ch
povinností na vytvorenie argumentaãnej bázy pre navrhované a prijímané
opatrenia legislatívneho a nelegislatívneho charakteru rodinnej a rodovej
politiky.
Je potrebné
 vytvoriÈ systém súhrnného spracovania ‰tatistick˘ch údajov o problematike zosúladenia rodinného
a pracovného Ïivota,
 zaãleniÈ do správ MPSVR SR údaje
o problematike zosúladenia rodinného a pracovného Ïivota (napr.
Správa o sociálnej situácii),
 zhromaÏìovaÈ a pravidelne raz
roãne vyhodnocovaÈ ‰tatistické
údaje k problematike zosúladenia
rodinného a pracovného Ïivota formou informaãnej publikácie.
14. ZabezpeãiÈ vypracovanie právnej
anal˘zy existujúceho stavu a administratívnych predpisov v‰etk˘ch foriem
zariadení poskytujúcich starostlivosÈ
o deti pred‰kolského veku a mlad‰ieho
‰kolského veku.
Na základe mapovania vypracovaÈ
implementaãnú ‰túdiu reálnej teritoriálnej a finanãnej dostupnosti uveden˘ch sluÏieb a ich administratívnej
nároãnosti a zavedenie ‰pecifick˘ch
‰tandardov a systému kontroly vrátane
sankãn˘ch opatrení s cieºom zabezpeãenia kvalifikovanej prevádzky a zv˘‰enia kvality.
15. ZaãleniÈ do Národného strategického referenãného rámca SR na roky
2007 – 2013 a nadväzujúcich dokumentov aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného Ïivotavrátane
vytvorenia podmienok na zriaìovanie
a roz‰irovanie prevádzky rôznych
typov zariadení pre deti, jaslí, det-
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sk˘ch kútikov, multifunkãn˘ch denn˘ch centier, ako aj ìal‰ích podporn˘ch sluÏieb pre rodiny.
Je potrebné
 v rámci v˘ziev definovaÈ ako oprávnené aktivity opatrenia na zosúladenie pracovného a rodinného Ïivota
vrátane zriaìovania pred‰kolsk˘ch
zariadení a zariadení pre deti a mládeÏ a ich personálneho zabezpeãenia formou národn˘ch projektov cez
sluÏby zamestnanosti (ako je napr.
podpora chránen˘ch dielní),
 v rámci IS EQUAL vyuÏívaÈ poznatky z práce rozvojov˘ch partnerstiev
na ão naj‰ir‰iu disemináciu poznatkov dobrej praxe a inovatívnych
opatrení v oblasti odstránenia prekáÏok pre zosúladenie pracovného
a rodinného Ïivota,
 evaluácia práce rozvojov˘ch partnerstiev z rodového pohºadu ako
základu pre odstraÀovanie bariér
vypl˘vajúcich z rodov˘ch stereotypov a rodovej segregácie trhu práce
v záujme zosúladenia pracovného
a rodinného Ïivota,
 podporiÈ udrÏateºnosÈ pilotn˘ch
aktivít Grantovej schémy rovnosti
príleÏitostí a sociálnej inklúzie, aktivity ã. 2: RovnosÈ príleÏitostí 2003004-995-03-11, ktoré prispejú
k odstraÀovaniu rodov˘ch bariér pri
vstupe na trh práce a udrÏaní si pracovn˘ch miest,
 prostredníctvom médií a informaãn˘ch seminárov ‰íriÈ dobré skúsenosti z projektov, ktoré sú realizované.
16. PodporovaÈ prorodinn˘ch zamestnávateºov a prorodinne orientovanú
samosprávu formou vyhlasovania
a propagovania súÈaÏí „Zamestnávateº
ústretov˘ k rodine“, „Obec/Mesto
ústretové k rodine“ a auditu “Rodina
a Práca“.
Zámerom navrhovaného opatrenia je
podporovaÈ predov‰etk˘m pilotné a inovatívne projekty, ktoré budú zvy‰ovaÈ
zamestnateºnosÈ zamestnancov s rodinn˘mi povinnosÈami a odstraÀovaÈ bariéry,
s ktor˘mi sa z dôvodu ich rodiãovsk˘ch
povinností na trhu práce stretávajú.
17. PredloÏiÈ návrh zmeny podmienok
poskytovania investiãn˘ch stimulov
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a zriaìovania priemyseln˘ch parkov
tak, aby bola na základe vypracovanej metodiky poskytnutá podpora
predov‰etk˘m t˘m, ktorí budú vzhºadom na charakter svojej ãinnosti
a potreby svojich zamestnancov zriaìovaÈ alebo finanãne podporovaÈ
sluÏby pre rodiny a vytváraÈ svojim
zamestnancom podmienky na vyuÏívanie flexibiln˘ch foriem práce
a organizácie práce.
Podniková sociálna politika je
dôleÏit˘ nástroj na uºahãenie zamestnávania obãanov s rodinn˘mi povinnosÈami. Podnetom a stimulom na
vytváranie takejto politiky pre zamestnávateºa by bolo získanie ‰tátnej
pomoci ãi dotácie.
18. Roz‰íriÈ informácie o moÏnostiach
neformálneho komunitného kontaktovania na miestnej úrovni formou
vytvárania multifunkãn˘ch denn˘ch
centier s cieºom vytvorenia priestoru
pre aktivity osôb s rodinn˘mi povinnosÈami.
Je potrebné ju doplniÈ o nové modifikované formy zodpovedajúce ãasov˘m a priestorov˘m potrebám osôb so
zodpovednosÈou za rodinu. Navrhované denné centrá vhodn˘m spôsobom
doplnia existujúcu sieÈ matersk˘ch
centier budovan˘ch mimovládnym
sektorom.

OPATRENIA NA ZVÝŠENIE
DOSTUPNOSTI, PRUŽNOSTI
A KVALITY VZDELÁVACIEHO
SYSTÉMU A CELOŽIVOTNÉHO
UČENIA SA
19. Zvy‰ovaÈ informovanosÈ zamestnávateºov a ich profesijn˘ch komôr
o efektívnosti a prospe‰nosti vyuÏívania dostupn˘ch flexibiln˘ch a netradiãn˘ch foriem zamestnávania.
Je potrebné
 pripraviÈ informaãné materiály
o flexibiln˘ch formách organizácie
práce vrátane ich finanãn˘ch
v˘hod a úspor,
 zabezpeãiÈ distribúciu informaãn˘ch materiálov,
 pripraviÈ v spolupráci so ‰truktúrami pre manaÏérov ºudsk˘ch zdrojov vzdelávacie aktivity o v˘hodách
pre
zamestnávateºov
a
zamestnancov
plynúcich
z modernej organizácie práce,
 pripraviÈ komunikaãnú stratégiu
pre ‰írenie my‰lienok dobrej praxe
uplatÀovania modern˘ch foriem
organizácie práce v zahraniãí.
20. ZabezpeãiÈ pravidelné vzdelávanie in‰pektorov práce a vypracovanie
metodiky pre kontrolu dodrÏiavania
pracovn˘ch podmienok v súvislosti so
zosúladením pracovného a rodinného
Ïivota.

Je potrebné:
 obsahovo pripraviÈ a realizovaÈ
pravidelne raz roãne seminár pre
in‰pektorov práce,
 vypracovanie metodiky na vykonávanie kontrol,
 iniciovaÈ vyuÏitie záverov z projektov ESF v kontrolnej ãinnosti
Národného in‰pektorátu práce formou pravideln˘ch konzultaãn˘ch
stretnutí in‰pektorov a expertov
projektu.
21. RealizovaÈ pravidelne v spolupráci
s KOZ SR, Nezávisl˘mi kresÈansk˘mi
odbormi Slovenska, Slovensk˘m národn˘m strediskom pre ºudské práva,
Agentúrou pre malé a stredné podnikanie, zamestnávateºsk˘mi zväzmi
vzdelávacie aktivity o zosúladení
rodinného a pracovného Ïivota pre
zamestnávateºské organizácie, odborové zväzy obchodné komory.
Cieºom opatrenia je pripraviÈ vzdelávacie aktivity zamerané na prehæbenie informovanosti o efektívnosti vyuÏívania modern˘ch foriem práce
a organizácie práce a prorodinného
kolektívneho vyjednávania. Základom
budú verejné informaãné kampane.

Odbor sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR vykonávajúci sociálnoprávnu ochranu detí má na starosti i maloletých bez sprievodu, teda deti, ktoré nedovŕšili
vek 18 rokov, sú mimo územia
svojej vlasti, odlúčené od
oboch rodičov a nie je o nich
postarané osobou, ktorá je za
ich výchovu podľa práva alebo
zvyku zodpovedná, väčšinou
maloletí cudzinci i zaistení pri
ilegálnom prekročení hraníc SR
a ich rodičia a najbližší plnoletí
príbuzní sa nachádzajú na
území iného štátu, v krajine
pôvodu, alebo nemajú žiadne
informácie o mieste ich pobytu.
Stáva sa, že sa rodičia nachádzajú na území SR, len sú v inej
skupine a neboli zadržaní príslušníkmi hraničnej polície.

Maloletí bez
sprievodu
PRÍČINY MIGRÁCIE

22. PropagovaÈ formou informaãn˘ch
aktivít, mediálnych v˘stupov a propagaãn˘ch materiálov zriaìovanie
a fungovanie podporn˘ch sluÏieb pre
rodinu a o vytváranie infra‰truktúry
priateºskej k rodine tak, aby bola kvalitná, finanãne a územne dostupná
a dostatoãne variabilná vzhºadom na
potreby osôb s rodinn˘mi povinnosÈami.
Podporné sluÏby sú vyhºadávané
aj osobami, ktoré si priebeÏne dopæÀajú odborné vedomosti, kvalifikáciu a zruãnosti. Obce s infra‰truktúrou
priateºskou k rodine roz‰irujú moÏnosti neformálneho komunitného kontaktovania na miestnej úrovni, napr.
vytváraním multifunkãn˘ch denn˘ch
centier známych zo zahraniãia. Navrhované denné centrá vhodn˘m spôsobom doplnia existujúcu sieÈ matersk˘ch centier budovan˘ch mimovládnym sektorom.
Pre potreby zosúladenia rodinného
a pracovného Ïivota je nevyhnutné
vytvoriÈ informaãn˘ systém (kiosky)
o fungovaní podporn˘ch sluÏieb pre
rodinu a in˘ch sluÏieb vypl˘vajúcich
z potreby vytvárania sociálnych kontaktov osôb s rodinn˘mi povinnosÈami
a neformálneho vzdelávania.
Spracovné podºa materiálu MPSVR
SR Cel˘ materiál je uverejnen˘ na
www.employment.gov.sk.
Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

Tieto deti hºadajú útoãisko v inej krajine kvôli strachu z prenasledovania,
nedostatku bezpeãia, poru‰ovaniu
ºudsk˘ch práv, vojnovému konfliktu
vo vlasti. MôÏu to byÈ obete pohlavného zneuÏívania, vykorisÈovania, ktoré
sa po dlhej strastiplnej ceste v zl˘ch
hygienick˘ch, ãasto neºudsk˘ch podmienkach ocitnú na na‰om území.
Väã‰inou sú zachytené bez ak˘chkoºvek dokladov, takÏe ich identifikácia
spoãíva len v prehlásení o veku, ão
ãasto nezodpovedá skutoãnosti. Ak
ich takto pracovník Úradu hraniãnej
a cudzineckej polície identifikuje ako
malolet˘ch bez sprievodu, bezodkladne to oznámi pracovníkovi oddelenia
SPODaSK, ktor˘ vykonáva pohotovosÈ. Maloletého prepraví do kancelárie oddelenia, kde zotrvá do vykonania úkonov potrebn˘ch pre zabezpeãenie jeho umiestnenia.

NOVELA ZÁKONA Č. 48/2002
Od 1. 1. 2007 je úãinná novela Zák.
ã. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov, kde
§ 80a upravuje postup policajného útvaru a uÏ spomínané bezodkladné odovzdanie MBS príslu‰nému ÚPSVR. Napriek dobrej spolupráci so súdmi, ktoré
rozhodujú v lehote krat‰ej, ako je zákonn˘ch 24 hodín, od podania návrhu po
rozhodnutie o umiestnení MBS v príslu‰nom zariadení ãasto uplynie niekoºko hodín, poãas ktor˘ch sa MBS zdrÏiava v priestoroch úradu. V prípade,
dokončenie na str. 24 

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 2/2007

13

SPZ_2_07

24.2.2007

8:06

Stránka 14

ÚPSVR

Predstavujeme nových riaditeľov
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
Úloha úradov práce sociálnych vecí a rodiny v sociálnom systéme Slovenskej republiky je nenahraditeľná, no bez ľudí by aj tá najlepšia sociálna sieť bola iba súpisom želaní a cieľov. Jeden konkrétny človek vždy nesie na svojich pleciach za činnosť úradu zodpovednosť. V tomto a budúcom vydaní vášho časopisu vám chceme predstaviť všetkých nových riaditeľov ÚPSVR. V ich náročnej práci
im prajeme veľa úspechov.
Redakcia

JUDr. ANNA AFTANASOVÁ
Stará ªubovÀa

Mgr. ANNA BABIČOVÁ
KeÏmarok

vek: 47 rokov
profesionálne skúsenosti: 5 rokov v samospráve, 2 roky ako podniková právniãka
v oblasti pracovného a práva sociálneho
zabezpeãenia. V sluÏbách zamestnanosti
pôsobí od ich vzniku pri zakladaní úradov
práce.
osobné ciele na poste riaditeºa: Prioritne vyuÏívaÈ zdroje EÚ na
rie‰enie zamestnanosti v regióne, prispieÈ k ìal‰iemu rie‰eniu
neºahkej sociálnej situácie obãanov okresu Stará ªubovÀa.

vek: 44 rokov
profesionálne skúsenosti: V sociálnej oblasti
od r. 1993 na ObÚ, OÚ a ÚPSVR Poprad
oddelení sociálnych vecí ako vedúca referátu
starostlivosti o rodinu a deti a ako radca na
oddelení kompenzácií a oddelení posudkov˘ch ãinností.
osobné ciele na poste riaditeºa: ZníÏenie miery nezamestnanosti
v regióne, zlep‰enie informovanosti obãanov o ãinnosti ÚPSVR
a pracovn˘ch podmienok pre zamestnancov ÚPSVR, pomoc
a zlep‰enie kvality Ïivota osamel˘ch a star˘ch obãanov a rodín.

PaedDr. JOZEF BAJČIČÁK
Doln˘ Kubín

Ing. HELENA BOHÁTOVÁ
Stará ªubovÀa

vek: 54 rokov
profesionálne skúsenosti: 1990 – 2007
poslanec MSÚ, ãlen Rady MSÚ Doln˘
Kubín, 2005 – 2007 zástupca primátora
MSÚ Doln˘ Kubín, 2000 – 2003 riaditeº
NÚP OÚP Doln˘ Kubín.
osobné ciele na poste riaditeºa: Spolupráca so v‰etk˘mi
zainteresovan˘mi pri vytváraní nov˘ch pracovn˘ch miest,
vyuÏitie priemyselného parku Doln˘ Kubín, celkové skvalitÀovanie práce s klientmi na úseku sluÏieb zamestnanosti
a sociálnych vecí.

vek: 46 rokov
profesionálne skúsenosti: Absolventka Slovenskej vysokej ‰koly technickej, elektrotechnickej fakulty. Od r. 1985 spôsobila ako odborná uãiteºka na Spojenej ‰kole B. Nûmcovej
v Nov˘ch Zámkoch. Má dlhoroãné skúsenosti z miestnej a regionálnej samosprávy.
osobné ciele na poste riaditeºa: Dôraz na rie‰enie problematiky
dlhodobo nezamestnan˘ch, absolventov, obãanov so ZP, teda zv˘‰enie zamestnanosti. V oblasti sociálnych vecí a rodiny roz‰írenie
a skvalitnenie sociálnych sluÏieb s dôrazom na terénnu prácu.

RSDr. RUDOLF BOROŠ
Veºk˘ Krtí‰

Ing. VLADIMÍR BOŽEKA
Martin

vek: 60 rokov
profesionálne skúsenosti: Vedúci oddelenia
aktívnej politiky zamestnanosti OÚP Veºk˘
Krtí‰, 1993 – 1996 zástupca riaditeºa Okresného úradu práce, 1996 – 2003, prednosta
Mestského úradu Veºk˘ Krtí‰, 2003 – 2006
vedúci úseku správy mestsk˘ch zariadení, riaditeº podniku verejnoprospe‰n˘ch sluÏieb Veºk˘ Krtí‰.
osobné ciele na poste riaditeºa: V zmysle platnej legislatívy pracovaÈ s ºuìmi a pre ºudí, skvalitniÈ servis poskytovan˘ch informácií,
zv˘‰iÈ odbornú informovanosÈ.

vek: 48 rokov
profesionálne skúsenosti: Vedúci odboru
bytovej politiky na Krajskom úrade v Îiline,
práca v dozornej rade, podnikateºská ãinnosÈ
vo vlastn˘ch spol. s r.o
osobné ciele na poste riaditeºa: Zlep‰enie
medziºudsk˘ch vzÈahov v rámci ÚPSVR v Martine, zv˘‰enie informovanosti klientov o moÏnostiach ich uplatnenia na trhu práce,
zabezpeãenie korektného vystupovania zamestnancov ÚPSVR ku
klientom, zníÏenie miery nezamestnanosti v rámci pôsobnosti
úradu v okrese Martin a Turãianske Teplice.
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Ing. JURAJ BRIŠKÁR
Ko‰ice

Ing. JÁN FERIANC
RuÏomberok

vek: 44 rokov
profesionálne skúsenosti: Od r. 1993 bol
riaditeºom obvodného úradu práce, neskôr
viedol oddelenie aktívnej politiky zamestnanosti Úradu práce mesta Ko‰ice, ist˘ ãas
tento úrad v zastupovaní aj riadil. Od r. 1997
bol riaditeºom OÚP Ko‰ice III, po zru‰ení NÚP pôsobil ako vedúci
úseku sluÏieb zamestnanosti.
osobné ciele na poste riaditeºa: Skæbenie skvalitnenia sluÏieb
zamestnanosti a sociálnych vecí pri súãasnej optimalizácii
a racionalizácii ãinnosti ÚPSVR.

vek: 50 rokov
profesionálne skúsenosti: 15 rokov na SOU
v rôznych profesiách, od vychovávateºa, cez
stredo‰kolského uãiteºa, manaÏéra, po zástupcu riaditeºa, riaditeº poboãky stávkovej
kancelárie Formula, v˘konn˘ riaditeº a konateº fy. Apollo, s.r.o., zaoberajúcou sa rôznorodou ãinnosÈou.
osobné ciele na poste riaditeºa: ByÈ ão najviac nápomocn˘ núdznym
aj formou dostupn˘ch médií (regionálna tlaã a pod.), vo veºkej miere
rozvíjaÈ nástroje aktívnej politiky trhu práce aj prostredníctvom ESF.
HºadaÈ moÏnosti zamestnania aj nad rámec pracovnej ãinnosti.

Mgr. JÁN FINK
Humenné

JUDr. KAROL GERHÁT
Topoºãany

vek: 56 rokov
profesionálne skúsenosti: V r.1972 – 1990 pôsobil na odbore prac. síl ONV v Humennom.
Od r. 1990 pôsobí v sluÏbách zamestnanosti.
Do r. 1995 riaditeº OÚP, v r. 1995 – 2000 ved.
odd. fondu zamestnanosti, neskôr ved. odd.
kontroly OÚP. V r. 2000 – 2003 riaditeº NÚP OÚP, v r. 2004
ved. odd. kontroly a riaditeº ÚPSVR v Humennom (doposiaº).
osobné ciele na poste riaditeºa: SkvalitÀovanie práce na v‰etk˘ch
pracovn˘ch úsekoch, kde prichádzame do kontaktu s na‰imi klientami, ktorí sú odkázaní na na‰u pomoc a profesionálny prístup.

vek: 51 rokov
profesionálne skúsenosti: Pôsobil na OÚP
v r.1991 – 1997, vo funkcii riaditeºa OÚP v
r. 1992 – 1997, neskôr ako prednosta okresného úradu v r. 1998, v r. 2001 – 2005 a opätovne vo volebnom období 2005 – 2009 bol
poslancom VÚC NSK.
osobné ciele na poste riaditeºa: V súãinnosti s orgánmi ‰tátnej
správy, samosprávy, mesta Topoºãany a zamestnávateºmi vytvorenie vhodn˘ch podmienok na trhu práce a pre poskytovanie sociálnych sluÏieb obãanom, optimalizovanie sluÏieb zamestnanosti,.

Ing. VIERA HANESOVSKÁ
Revúca

Ing. VILIAM HOLEVA
Bardejov

vek: 52 rokov
profesionálne skúsenosti: 21 rokov v oblasti
personalistiky vo v˘robnom podniku, od
funkcie referentky po vedúcu personálneho
odboru a sluÏieb. Od r. 1999 pracovala na ekonomickom oddelení, oddelení hospodárskej
správy a oddelení aktívnych opatrení trhu práce ÚPSVR v Revúcej.
osobné ciele na poste riaditeºa: Aby zamestnávatelia a obãania vnímali ÚPSVR ako ‰tátnu in‰titúciu poskytujúcu modern˘ a operatívny servis v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, aby úrad bol
tvoriv˘m tímom s vytvorením v‰etk˘ch podmienok pre klientov.

vek: 57 rokov
profesionálne skúsenosti: Hlavn˘ manaÏér
v˘roby vo firme EXPORT-IMPORT, s.r.o.,
Bardejov, oddelenie ‰kolstva a telesnej kultúry mesta Bardejova.
osobné ciele na poste riaditeºa: Optimalizácia
a racionalizácia ãinnosti úradu, kvôli splneniu Uznesenie vlády ã.
856/2006, aby ÚPSVR pracoval efektívne, pruÏne reagoval na zmeny
v legislatíve a bol zameran˘ na klientov. V odbore sluÏieb zamestnanosti podpora vytvárania nov˘ch pracovn˘ch miest, v odbore sociálnych vecí a rodiny pomoc klientom v hmotnej a sociálnej núdzi.

Mgr. STANISLAV IVANIČKA
Nitra

Mgr. MÁRIA JANÍKOVÁ
Partizánske

vek: 53 rokov
profesionálne skúsenosti: Pred nástupom do
funkcie riaditeºa pracoval na oddelení kontroly ÚPSVR Nitra. Na úrade práce pôsobil
i v 90. rokoch, medzit˘m bol zamestnancom
‰tátnej a. s. ako vedúci personálneho a mzdového útvaru.
osobné ciele na poste riaditeºa: Budovanie ÚPSVR ako in‰titúcie
poskytujúcej moderné klientsky orientované sluÏby na báze
nov˘ch progresívnych foriem práce. OblasÈ poskytovania sociálnej
pomoci zameraÈ na pruÏné rie‰enie sociálnej núdze klienta.

vek: 37 rokov
profesionálne skúsenosti: Vy‰tudovala FF
UK odbor sociológia, riadenie ºudsk˘ch
zdrojov a PF UK odbor sociálna práca. Po
skonãení ‰koly pracovala v Domove dôchodcov v Partizánskom. Po pár rokoch pre‰la do
podnikateºskej sféry, kde pracovala v manaÏérskych funkciách.
osobné ciele na poste riaditeºa: Vízia umiestniÈ kancelárie V‰ZP
a Sociálnej poisÈovne v priestoroch ná‰ho úradu, zintenzívnenie
spolupráce a komunikácie samosprávou miest a obcí, tretím sektorom a podnikateºmi v regióne.
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Národný strategický
referenčný rámec
nové možnosti
efektívneho čerpania
štrukturálnych fondov
I. časť
Nové programovacie obdobie 2007 – 2013 nadväzuje na skúsenosti, ktoré sme získali priamou alebo nepriamou účasťou na čerpaní štrukturálnych fondov ES v predchádzajúcom období. Na rozdiel od predchádzajúceho programovacieho obdobia jeho ciele
a strategické priority dávajú možnosti komplexnejšieho a efektívnejšieho riešenia regionálnych a horizontálnych problémov. Rubrika Národný strategický referenčný rámec má ambíciu objasňovať základnú filozofiu dokumentu Národný strategický referenčný
rámec, jeho jednotlivých častí, poskytnúť výkladový slovník projektových výrazov, ako aj používaných skratiek a odpovedať na
otázky, týkajúce sa nového programovacieho obdobia. Základnou
myšlienkou novej rubriky je priblížiť čitateľom – zamestnancom,
partnerom a klientom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny tento
dokument ako výzvu a pestrú mozaiku možností.
ZADEFINOVANIE NSRR
Národn˘ strategick˘ referenãn˘ rámec
(ìalej NSRR) je centrálnym integrujúcim strategick˘m dokumentom Slovenskej republiky pre vyuÏívanie fondov
Európskej únie (ìalej EÚ) v rokoch
2007 – 2013. Poskytuje základ pre
vypracovanie operaãn˘ch programov
a pre otvorenie a uzavretie rokovaní
s Európskou komisiou (ìalej EK) o jeho
definitívnom obsahu.

ČASTI NSRR
A ICH CHARAKTERISTIKA
Cel˘ dokument je rozdelen˘ na 6 ãastí:
súhrnn˘ obsah dokumentu, proces prípravy, súãasná situácia SR, vízia a stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR, operaãné programy a ich koordinácia a financovanie NSRR.
Prvá ãasÈ „Súhrnn˘ obsah dokumentu“ pojednáva o administratívnom ãlenení celého dokumentu a jeho príloh.
Druhá ãasÈ „Proces prípravy NSRR“
chronologicky popisuje proces prípravy a predkladania NSRR Európskej
komisii. V zmysle príslu‰n˘ch nariadení EÚ musí Európska komisia NSRR
schváliÈ do 4 mesiacov od jeho predloÏenia ãlensk˘m ‰tátom, v rovnakom termíne musia vydaÈ o rozhodnutie o zozname operaãn˘ch programov a finanãn˘ch alokáciách, ktoré sú obsiahnuté
v NSRR.
16

Berúc do úvahy skutoãnosÈ, Ïe operaãné programy musia byÈ predloÏené EK
do 6. marca 2007, najneskor‰í termín
pre ich schválenie a vydanie rozhodnutia o uveden˘ch ãastiach NSRR je 6. júl
2007. Potom prichádza obdobie rozpracovania operaãn˘ch programov a na
jeseÀ 2007 prv˘ch v˘ziev riadiacich
orgánov.
Tretia ãasÈ „Súãasná situácia SR“
poskytuje komplexnú makroekonomickú anal˘zu súãasnej situácie SR prevaÏne z ekonomického a demografického
hºadiska. Kon‰tatuje disparity programového obdobia 2007 – 2013 ako nízku
konkurencieschopnosÈ materiálovej
v˘roby a sluÏieb, nedostatoãnú kvalitu
ºudsk˘ch zdrojov a verejnej infra‰truktúry. Za hlavné faktory rozvoja povaÏuje technológie a procesy zabezpeãujúce
efektívnej‰ie vyuÏitie produkãného
potenciálu, inovaãnej kapacity regiónov, ºudského potenciálu a samotnej
infra‰truktúry.
·tvrtá ãasÈ „Vízia a stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR“ je
strategicky najzávaÏnej‰ia, vzhºadom
na to, Ïe urãuje dva strategické ciele
a v rámci nich strategické priority, ‰pecifické priority a horizontálne priority.
Piata ãasÈ „Operaãné programy
a ich koordinácia“ predstavuje operaãnú úroveÀ systému programovania,
implementácie, monitorovania a hod-
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notenia NSRR. Obsahuje komplex 11
operaãn˘ch programov a ich charakteristiky.
·iesta ãasÈ „Financovanie NSRR“
urãuje systém financovania NSRR.
KeìÏe analytické ãasti dokumentu
vyúsÈujú do samotného jadra materiálu
– urãenia cieºov, priorít a samotn˘ch
operaãn˘ch programov, ako aj spôsobu
financovania, rozhodli sme sa vám ich
postupne priblíÏiÈ.
V dne‰nom ãísle vám priblíÏime
‰tvrtú ãasÈ:

VÍZIA A STRATÉGIA
HOSPODÁRSKEHO
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA SR
Na základe v˘chodísk stratégie a v nadväznosti na vyt˘ãen˘ strategick˘ cieº
SR je stratégia NSRR postavená na
troch strategick˘ch prioritách a ich
troch cieºoch, ktoré sa bude snaÏiÈ
prostredníctvom financovania projektov v programovom období 2007 – 2013
naplniÈ. (Tabuºka 1)

AKÝ JE VZŤAH MEDZI
JEDNOTLIVÝMI CIEĽMI
A PRIORITAMI?
Strategické priority a ich ciele sú na
niÏ‰ej úrovni rozpracované do ‰pecifick˘ch priorít a cieºov, vrátane kºúãov˘ch ‰trukturálnych ukazovateºov pre
kaÏdú z tematick˘ch oblastí rozpracovan˘ch v danej priorite. âo sa t˘ka aplikácie ‰pecifick˘ch priorít podºa cieºov
kohéznej politiky EÚ, v prípade cieºa
Konvergencia (celé územie SR okrem
Bratislavského kraja) sú relevantné
v‰etky niÏ‰ie uvedené ‰pecifické priority. Cieº Regionálna konkurencieschopnosÈ a zamestnanosÈ (Bratislavsk˘ kraj)
sa sústredí na niektoré z nich. VzÈah
medzi nimi ilustruje schéma ã.1.
Sústavu 2 strategick˘ch cieºov
NSRR tvorí
 cieº 1 Konvergencia a
 cieº 2 Regionálna konkurencieschopnosÈ a zamestnanosÈ.

ZADEFINOVANIE STRATEGICKÉHO
CIEĽA NSRR – KONVERGENCIA
Cieº Konvergencia znamená pribliÏovanie sa SR k priemeru krajinám EÚ 15
– vyrovnávanie úrovne v oblasti nominálnej, reálnej a ‰trukturálnej cestou
trvalo udrÏateºného rozvoja (ìalej
TUR), t. j. rozvojom, ktor˘ zaruãí súãasn˘m i budúcim generáciám zachovávaÈ
moÏnosÈ uspokojovaÈ ich základné
Ïivotné potreby, a pritom nezniÏuje rozmanitosÈ prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.
Nominálna konvergencia je proces, ktor˘
sa zaãal vstupom SR do Európskeho
mechanizmu v˘menn˘ch kurzov (ìalej
ERM II) v roku 2005 a konãí sa zavedením eura v roku 2009. Podmienkou realizácie nominálnej konvergencie je splnenie Maastrichtsk˘ch kritérií v oblasti
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SCHÉMA Č. 1:

VZŤAHY MEDZI CIEĽMI A PRIORITAMI NSRR

2 Strategické ciele

7 Strategických priorít

4 Horizontálne priority

19 Špecifických priorít

4 Ciele

10 Cieľov

11 Operačných programov

verejn˘ch financií, inflácie, úrokov˘ch
sadzieb a v˘menného kurzu. Reálna konvergencia je proces pribliÏovania sa ekonomickej v˘konnosti SR k priemeru kra-

jín EÚ 15. ·trukturálna konvergencia je
proces pribliÏovania sa SR k priemeru
hodnôt ‰trukturálnych ukazovateºov krajín EÚ v oblasti v‰eobecné ukazovatele

ekonomického v˘voja, zamestnanosÈ,
inovácie a v˘skum, ekonomické reformy,
sociálna kohézia, Ïivotné prostredie.
Cieº Konvergencia je bliÏ‰ie ‰pecifikovan˘ 4 strategick˘mi prioritami a 12
‰pecifick˘mi prioritami. KaÏdá priorita
má urãen˘ fond alebo fondy, z ktor˘ch
sa bude financovaÈ, Európsky fond regionálneho rozvoja (ìalej ERDF), Kohézny fond (ìalej KF) alebo Európsky sociálny fond (ìalej ESF) – Tabuºka 2.
Sústava priorít NSRR 2007 – 2013 pre
cieº Konvergencia
Cieº Konvergencia financovan˘
z ERDF a ESF sa sústredí na regióny
NUTS 2, ktor˘ch hrub˘ domáci produkt
na obyvateºa v parite kúpnej sily
(HDP/obyv. v PKS), vypoãítan˘ na základe disponibiln˘ch údajov za tri posledné
roky pred prijatím nariadenia, nedosiahne
75 % priemeru roz‰írenej EÚ – ão je v prípade SR celé jej územie s v˘nimkou Bratislavského kraja. Cieº Konvergencia financovan˘ z KF pokryje ãlenské ‰táty, ktor˘ch hrub˘ národn˘ dôchodok (HND)
v parite kúpnej sily, vypoãítan˘ na základe disponibiln˘ch údajov za tri posledné
roky pred prijatím nariadenia, nedosiahne
90 % priemeru EÚ, a ktoré majú Konvergenãn˘ program – tieto kritériá SR spæÀa.
Ing. MÁRIA ŠIMKOVÁ,
hlavný radca
Úsek stratégie eurofondov ÚPSVR
pokračovanie v budúcom čísle 

TABUĽKA 1: SÚSTAVA STRATEGICKÝCH PRIORÍT A CIEĽOV NSRR 2007 – 2013
Strategická priorita

Cieľ strategickej priority

1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť

Zvýšenie hustoty vybavenia regiónov infraštruktúrou a zvýšenie
efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb

2. Inovácie, informatizácia a znalostná ekonomika

Rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu
a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb

3. Ľudské zdroje a vzdelávanie

Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby
znalostnej ekonomiky a zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupín

TABUĽKA 2. SÚSTAVA PRIORÍT NSRR 2007 – 2013 PRE CIEĽ KONVERGENCIA
Strategická priorita

Špecifická priorita

Fond

1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť

1.1 Dopravná infraštruktúra
1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana
životného prostredia
1.3 Regionálna infraštruktúra

ERDF + KF
ERDF + KF
ERDF

2.1 Podpora konkurencieschopnosti podnikov
a služieb prostredníctvom inovácií
2.2 Informatizácia spoločnosti
2.3 Výskum a vývoj
2.4 Modernizácia zdravotníctva

ERDF
ERDF
ERDF
ERDF

3. Ľudské zdroje a vzdelávanie

3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť
3.2 Infraštruktúra vzdelávania
3.3 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie

ESF
ERDF
ESF

4. Technická pomoc (horizontálna)

4.1 Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie,
posilňovanie administratívnych kapacít v oblasti ŠF a KF
ERDF
4.2 Finančné riadenie, kontrola, posilňovanie administratívnych
kapacít v tejto oblasti
ERDF

2. Inovácie, informatizácia a znalostná ekonomika
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V roku 2004 Írsko ukázalo novým členským krajinám svoju prívetivú tvár, keď im úplne otvorilo svoj pracovný trh, čo bolo pre
Írsko jednoznačným prínosom. Obsadilo veľa dovtedy neobsadených pracovných miest aj zamestnancami zo Slovenska. Slovensko sa od svojho vstupu do EÚ dostalo na 3. priečku v počte svojich občanov, ktorí si našli v Írsku zamestnanie, o čom svedčí aj
počet vydaných PPS čísiel (koncom r. 2006 viac než 24 000).
oto ãíslo v‰ak neodráÏa skutoãn˘
poãet ºudí, ktorí v Írsku pracovali
alebo stále pracujú, nakoºko je
stále veºa t˘ch, ktorí nepoÏiadali
o vydanie PPS ãísla, ale aj tak˘ch,
ktorí uÏ Írsko opustili.
Trh práce v Írsku sa môÏe pochváliÈ jednou z najniÏ‰ích mier nezamestnanosti (4,2 % v 1. ‰tvrÈroku
2006) v EÚ. Vzrástla najmä v oblasti
stavebníctva a sluÏieb, atraktívnou
ostáva i oblasÈ hotelov˘ch a re‰tauraãn˘ch sluÏieb, dôkazom sú aj projekty a náborové akcie, ktor˘ch spoluorganizátorom je aj sieÈ Eures.

T

nosti vyÈaÏiÈ ão najviac, je dôleÏité získaÈ v‰etky potrebné informácie t˘kajúce sa práce a Ïivota do danej krajiny
e‰te pred odchodom.

!

PomôÏe vám systém EURES
(Európske sluÏby zamestnanosti),
ktor˘ vytvorila EK za úãelom uºahãenia voºného pohybu pracovn˘ch síl.
Prístup k systému EURES získate na
www.europa.eu.int/eures a www.eures.sk
alebo cez miestne úrady práce.

!

Pri príchode do Írska
musíte maÈ:

Slováci sú v Írsku
obľúbení
!

Slovensko má obrovsk˘ potenciál
kvalitnej pracovnej sily, ktorú
oceÀujú írski zamestnávatelia, jedinou nev˘hodou b˘va jej nedostatoãná
jazyková vybavenosÈ, ktorá b˘va prekáÏkou prijatia do zamestnania.
V roku 2007 uÏ Íri veºmi ústretoví
k Rumunom a Bulharom neboli. Írsky
minister podnikania, obchodu a práce
Micheál Martin sa pre Irish Times
vyjadril, Ïe rozhodnutie vlády je
oprávnené, kvôli zahraniãn˘m pracovn˘m silám momentálne zamestnan˘m
v Írsku. „Ich poãet je mimoriadne
veºk˘. Je to jedna z najrapídnej‰ích væn
imigrácie, ktoré kedy ktorákoºvek krajina zaÏila. In˘m krajinám trvalo 30 aÏ
40 rokov, neÏ dosiahli tak˘to stav.
Vytvára to tlak na vzdelávanie, b˘vanie, dopravu i zdravotníctvo. Dnes je
hlavnou v˘zvou integrácia.“ Trh práce
v Írsku sa môÏe pochváliÈ jednou z najniÏ‰ích mier nezamestnanosti (4,2 %
v prvom ‰tvrÈroku 2006) zo v‰etk˘ch
krajín EÚ. ZamestnanosÈ vzrástla
najmä v oblasti stavebníctva a sluÏieb.

ČO JE NUTNÉ VEDIEŤ PRED
VYCESTOVANÍM DO ÍRSKA
Odchod do zahraniãia je dôleÏitou
skúsenosÈou ponúkajúcou moÏnosÈ
vyskú‰aÈ si, aké kultúrne, sociálne
a ekonomické aspekty priná‰a Ïivot
v inej krajine. Ak chcete z tejto skúse18

 platn˘ pas krajiny EÚ, Európskeho

hospodárskeho priestoru (EEA) alebo ·vajãiarska, alebo platn˘ obãiansky preukaz (identifikaãnú kartu),
 kópiu pracovnej zmluvy alebo podmienok zamestnania, ktor˘m musíte
rozumieÈ,
 ubytovanie v mieste, kam sa sÈahujete,
 Európsku kartu zdravotného poistenia (European Health Insurance
Card), financie na pokrytie mimoriadnych zdravotn˘ch v˘davkov
alebo súkromné zdravotné poistenie
(voliteºná moÏnosÈ),
 dostatoãné mnoÏstvo finanãn˘ch
prostriedkov na preklenutie obdobia do prvej v˘platy alebo, v prípade nutnosti, na návrat domov,
Osobné identifikaãné ãíslo – Personal Public Service Number (PPS)
KaÏd˘, kto sa chce zamestnaÈ
v Írsku, musí poÏiadaÈ o pridelenie
írskeho osobného identifikaãného ãísla
(Personal Public Service Number –
PPS) na miestnej poboãke Ministerstva
sociálnych vecí a rodiny (Department
of Social and Family Affairs). Viac
informácií získate na www.welfare.ie/
topics/ppsn/apply.html.
Obãania krajín EÚ, EEA a ·vajãiarska majú právo ÏiÈ a pracovaÈ v Írsku
bez pracovného povolenia a majú rovnaké práva t˘kajúce sa platobn˘ch aj
pracovn˘ch podmienok ako obãania

!
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Írska. Ak chcete v Írsku zostaÈ viac ako
3 mesiace, potrebujete povolenie na
pobyt. V tomto prípade sa obráÈte na
Ministerstvo zahraniãn˘ch vecí –
www.dfa.ie.

HĽADANIE ZAMESTNANIA
A UBYTOVANIE
Jedn˘m z prv˘ch miest, na ktoré by ste
sa mali obrátiÈ, je miestna poboãka
pracovného úradu FÁS – Úrad pre
vzdelávanie a zamestnanie (Training
and employment authority), ktorá
poskytuje vzdelávacie a pracovné
programy a náborové sluÏby pre
t˘ch, ktorí hºadajú zamestnanie
(www.fas.ie).
Okrem sluÏieb siete FAS je moÏné
vyuÏiÈ aj sluÏby súkromn˘ch personálnych agentúr.
Musia byÈ zaregistrované na Ministerstve podnikania, obchodu a práce
(Department of Enterprise, Trade and
Employment). Zoznam registrovan˘ch agentúr je k dispozícii na Ministerstve podnikania, obchodu a práce
(Department of Enterprise, Trade and
Employment) v Sekcii pracovn˘ch
agentúr (Employment Agencies Section). Viac na www.entemp.ie.
Ubytovanie si môÏete prenajaÈ so
zariadením aj bez neho, zvyãajne
je poÏadovaná záloha do v˘‰ky jednomesaãného nájomného.
Ponuky ubytovania nájdete v tlaãi
a na Internete. Prenájom a predaj
nehnuteºností zabezpeãujú realitné
agentúry – www.daft.ie, www.myhome.ie, www.irishpropertynews.com,
www.hostels-ireland.com, www.anoige.ie

!

!

DAŇOVÝ SYSTÉM
(PAYE – DAŇ ZO MZDY
VO FORME PREDDAVKOV)

!

Ako postupovaÈ? Nov˘ zamestnávateº musí odpoãítaÈ daÀ z va‰ej
mzdy podºa systému PAYE. Aby ste si
overili, ãi sa va‰a daÀ od zaãiatku
urãuje správne a ãi vá‰ zamestnávateº odpoãíta správnu ãiastku dane zo
mzdy, musíte urobiÈ nasledujúce
kroky:
1. Zamestnávateºovi poskytnúÈ svoje
ãíslo PPS (Personal Public Service
Number). Zamestnávateº následne
oznámi daÀovému úradu, Ïe ste zaãali pracovaÈ.
2. Po získaní ãísla PPS od Ministerstva sociálnych vecí a rodiny môÏete
poÏiadaÈ o certifikát daÀov˘ch odpisov (Certificate of tax credits) tak, Ïe
vyplníte formulár 12A (Application
for Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point) a za‰lete ho
na daÀov˘ úrad. Od zamestnávateºa si
vyp˘tajte formulár 12A. Zamestnávateº vám povie, ktorému daÀovému
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úradu máte formulár 12A poslaÈ. Ak
vá‰ zamestnávateº nemá tento formulár, môÏete si ho vyÏiadaÈ na kaÏdom
daÀovom úrade. Pokiaº je moÏné,
urobte tak hneì, ako prijmete ponúkanú prácu, aj keì ide o prácu na ãiastoãn˘ úväzok alebo prácu poãas
prázdnin. To umoÏní zamestnávateºovi a daÀovému úradu, aby tieto veci
zariadili pred va‰ou prvou v˘platou.

ČO BUDE NASLEDOVAŤ ĎALEJ?
DaÀov˘ úrad vám a vá‰mu zamestnávateºovi po‰le Certifikát daÀov˘ch
odpisov a odpoãítateºn˘ch poloÏiek
(Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point), ktor˘
podrobne zdôvodní v˘‰ku sumy
va‰ich daÀov˘ch odpisov*2. DaÀ
z príjmu sa obyãajne zaãína platiÈ od
prvej v˘platy, jej v˘‰ka závisí od
v˘‰ky mzdy a mnoÏstve daÀov˘ch
odpisov (www.revenue.ie).
Zhrnutie daÀovej sadzby (jedna
osoba)
 20 % z prv˘ch zaroben˘ch 34 000
eur *1
 41 % pre v‰etky zárobky nad 34
000 eur *1

!

*1 Údaje k 1. januáru 2007
*2 Osobné odpoãítateºné poloÏky,
ktoré jednotlivcom garantuje
daÀov˘ systém

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Zodpovedá zaÀ Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny (The Department
of Social and Family Affairs).
Pracovníci platia zráÏku (sociálne poistenie), ktorá sa naz˘va
PRSI (Pay Related Social Insurance),
ktorú odpoãíta a odo‰le ministerstvu
zamestnávateº.
 Z prv˘ch 127 eur za t˘ÏdeÀ sa sociálne poistenie neplatí*1.
 Zo základného platu sú zráÏky na
sociálne poistenie 4% zo zárobku
nad 127 eur t˘Ïdenne.
POZNÁMKA: Ak vá‰ príjem presahuje 480 eur za t˘ÏdeÀ, na cel˘ vá‰
príjem sa uplatní zdravotn˘ odvod
(Health Levy) vo v˘‰ke 2%*1.
 UplatÀuje sa roãn˘ strop 48 800 eur.
Ak je vá‰ príjem vy‰‰í ako táto hodnota, neplatíte sociálne poistenie.
POZNÁMKA: Zdravotn˘ odvod
(Health Levy) vo v˘‰ke 2% sa v‰ak
uplatní*1.

!

*1 Údaje k 1. januáru 2007

KaÏd˘ Ïiadateº o podporu zo sociálnej pomoci (Social Welfare Assistance) od írskej vlády musí spæÀaÈ
podmienku zvyãajného bydliska
(Habitual Residence), okrem in˘ch
podmienok, ktoré tieÏ musí spæÀaÈ. Vo
v‰eobecnosti podmienku zvyãajného
bydliska spæÀa Ïiadateº, ktor˘ je prítomn˘ v Írsku aspoÀ 2 roky, pracuje

tam a má v úmysle sa tam usadiÈ a zostaÈ, zariadiÈ si tu trval˘ pobyt
(www.welfare.ie/publications/hrc.htm).

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ:
Ak ste ‰tátnym príslu‰níkom krajiny
EU/EHP alebo ·vajãiarska a cestujete
alebo chcete zostaÈ v Írsku, máte nárok
na bezplatné vy‰etrenie a lieãenie vo
verejn˘ch zdravotníckych zariadeniach
(Health Service Executive – HSE)
a v dobrovoºníckych nemocniciach (ak
ochoriete alebo sa vám stane nehoda).
Európska karta zdravotného poistenia (European Health Insurance
Card) vám uºahãí r˘chle a jednoduché
získanie zdravotnej starostlivosti.
Je to dôkaz o tom, Ïe ste súãasÈou
systému zdravotného poistenia spravovaného in˘m ãlensk˘m ‰tátom EU/EHP
alebo ·vajãiarskom. Ambulantné sluÏby vo verejn˘ch nemocniciach sú tieÏ
zdarma, niektorí ºudia musia v‰ak
zaplatiÈ úvodn˘ poplatok, ak ich neodporuãil v‰eobecn˘ lekár (GP – General
practicioner). Ak ste v súkromnej
nemocnici, alebo na súkromnom lôÏku
verejnej nemocnice, musíte zaplatiÈ
vy‰etrenie aj lieãenie vá‰ho zdravotného stavu. Va‰e súkromné zdravotné poistenie môÏe pokryÈ niektoré, alebo v‰etky náklady. Zdravotné poistenie poskytuje aj mnoÏstvo súkromn˘ch poskytovateºov. www.vhi.ie, www.bupa.ie,
www.vivas.ie
Bezplatná zdravotná starostlivosÈ
– pre drÏiteºov zdravotného preukazu (medical card)
Zdravotn˘ preukaz vydáva V˘konná
zdravotná sluÏba (Health Service Executive – HSE). UmoÏÀuje drÏiteºovi získaÈ urãité zdravotné sluÏby zdarma. Ak
je vá‰ príjem pod istou hranicou, môÏete maÈ nárok na bezplatnú zdravotnú
starostlivosÈ (Zdravotn˘ preukaz –

!

!

Medical Card). Svoj nárok si môÏete
overiÈ v miestnej V˘konnej zdravotnej
sluÏbe (Health Service Executive –
HSE). Ak vám je preukaz (medical
card) vydan˘, za normálnych okolností platí pre vás a va‰ich nezaopatren˘ch rodinn˘ch príslu‰níkov – manÏela/manÏelku a deti. KaÏd˘ obyvateº
Írska nad 70 rokov má nárok na preukaz bez ohºadu na svoje finanãné prostriedky. Podrobnosti o miestnej
V˘konnej zdravotnej sluÏbe (Health
Service Executive – HSE) nájdete
v miestnom telefónnom zozname
alebo na www.hse.ie.

VZDELANIE
Írska vláda poskytuje bezplatné vzdelávanie na základn˘ch aj stredn˘ch
‰kolách a schválila, Ïe aj vy‰‰ie vzdelanie bude poskytované zadarmo.
Schválené vysoko‰kolské kurzy sú
veºmi Ïiadané a miesta sú prideºované
podºa v˘sledkov dosiahnut˘ch na
maturite (Leaving Certificate) – závereãnej skú‰ke, ktorou je ukonãené
stredné vzdelávanie.
Denné ‰túdium je povinné od 6
do 16 rokov, neexistuje celo‰tátny
subvencovan˘ systém pred‰kolsk˘ch
zariadení. Za vzdelávací systém je
zodpovedné Ministerstvo ‰kolstva
a vedy (Department of Education and
Science).
PorovnateºnosÈ alebo transparentnosÈ kvalifikácií – príslu‰né informácie
sú k dispozícii v mnoh˘ch jazykoch na:
www.nqai.ie,
www.europa.eu.int/
comm/education/index_en.html,
http://europass.cedefop.eu.int

!

Ing. Iveta Hluchá,
Eures poradca, ÚPSVR Žilina

UŽITOČNÉ ADRESY:
 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline
Embassy of the Slovak Republic, 20 Clyde Road, Ballsbridge Dublin 4,
tel: +3531 660012, fax: +3531 6600014 , e-mail: slovak@iol.ie
ZAMESTNANECKÉ PRÁVA

 Ministerstvo podnikania, obchodu a práce
(Department of Enterprise, Trade and Employment), Davitt House, 65 Adelaide
Road, Dublin 2, tel.: 01 631 2121 •web: www.entemp.ie
 FÁS – Úrad pre vzdelávanie a zamestnanie
(Training and Employment Authority), P. O. Box 456, 27-33 Upper Baggot Street,
Dublin 4, tel.: 01 607 0500 • web: www.fas.ie • e-mail: info@fas.ie
 EURES: http://europa.eu.int/eures/
DANE

 Daňový úrad
(Revenue Commissioners), 14-15 Upper O’Connell Street, Dublin 1,
tel.: 01 865 5000 • web: www.revenue.ie, alebo www.oasis.gov.ie
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MONITORING MÉDIÍ

■ HENDIKEPOVANÍ SA PREŠKOĽUJÚ

In‰titút pre pracovnú rehabilitáciu pomáha ºuìom s telesn˘m postihnutím nájsÈ vhodnú prácu. ªudia, ktor˘m úraz
alebo choroba znemoÏní pracovaÈ na pôvodnom mieste, si
môÏu nájsÈ nové zamestnanie s pomocou In‰titútu pre pracovnú rehabilitáciu. Funguje spolu so Stredn˘m odborn˘m
uãili‰Èom na Mokrohájskej ulici. Záujemcovia sa môÏu prihlásiÈ do niektorého z trojroãn˘ch ‰tudijn˘ch odborov a rekvalifikovaÈ sa. "Pomoc u nás nájde napríklad ãlovek, ktor˘ bol
maliarom, ale po úraze uÏ túto prácu robiÈ nemôÏe," povedala
Anna Maríková z in‰titútu. "Prejde poradÀou pre voºbu povolania, kde ho otestujú a zistia, aké zamestnanie by mu vyhovovalo. Potom sa rekvalifikuje v rámci niektorého zo ‰tudijn˘ch odborov." ªudia s telesn˘m postihnutím sa môÏu vyuãiÈ
za knihárov, zlatníkov ãi obrábaãov kovov. Najväã‰í záujem
v‰ak majú o ‰túdium, ktoré im umoÏní pracovaÈ v administratíve. RozhodnúÈ sa pre vhodnú prácu pomôÏe psychológ
a sociálny poradca v Centre sociálnej a pracovnej rehabilitácie, ktoré je súãasÈou in‰titútu. ªudia tu získajú aj pracovné
skúsenosti, ktoré im pomôÏu v ìal‰om smerovaní.
Sme

Krátke správy
■ NA ŠTÁTNY PRÍSPEVOK NA BÝVANIE MAJÚ
NÁROK AJ OBYVATELIA SOCIÁLNYCH
DOMOVOV, KTORÍ SÚ V HMOTNEJ NÚDZI
Na ‰tátny príspevok na b˘vanie majú od nového roka nárok
asi aj tri tisícky obyvateºov sociálnych domovov, ktorí sú
v hmotnej núdzi. Viacerí z nich si napriek tomu finanãne nepolep‰ia. Len zníÏia svoje dlÏoby. Mnohí obyvatelia domovov sú
odkázaní len na sociálne dávky ãi nízky dôchodok. Podºa zákona si pre seba nechávajú iba necelú tisícku mesaãne. Napriek
tomu im nezostáva na to, aby zariadeniu zaplatili za pobyt
a stravu. Aj cel˘ 1500-korunov˘ príspevok na b˘vanie, ktor˘ po
novom dostanú od ‰tátu, tak v niektor˘ch prípadoch pôjde len
na zníÏenie dlÏôb. Gabriela SLEZÁKOVÁ z Domova sociálnych
sluÏieb v Stupave si v‰ak myslí, Ïe väã‰ine ich klientov príspevok pomôÏe. "Pokryje im to tú úhradu a e‰te im nejaké dve, tri
stoveãky zostanú." Zariadenia sociálnych sluÏieb zatiaº nevedia
vyãísliÈ, ako sa im vìaka zmene zníÏia straty. V koneãnom
dôsledku v‰ak na tom získajú VÚC-ky, ktoré domovy dotujú."
Rozhlasová stanica Expres

■ NEZAMESTNANOSŤ V SR JE JEDNA
Z NAJVÄČŠÍCH V EÚ
Poºsko, Slovensko a Grécko mali na konci minulého roka
najvy‰‰iu nezamestnanosÈ spomedzi krajín Európskej únie.
Vypl˘va to zo zverejnenej ‰tatistiky Európskeho ‰tatistického
úradu Eurostat. V rámci celej únie bola nezamestnanosÈ na
úrovni 7,6 percenta, najmenej ºudí bez práce malo Dánsko,
Holandsko a Estónsko.
Televízna stanica TA 3

■ DÔCHODOK BEZ HRANÍC

Niektorí dôchodcovia sa môÏu te‰iÈ na zv˘‰enie penzie.
Sociálna poisÈovÀa od januára hromadne prepoãítava dôchodky ºuìom, ktorí odi‰li do penzie pred rokom 2003. Sociálna
poisÈovÀa preratúva dôchodky obmedzené maximálnou
v˘merou. T˘ka sa to pribliÏne 85-tisíc ºudí, ktorí zarábali priemerne viac ako 10-tisíc korún mesaãne. "Prepoãítava sa starobn˘ dôchodok, pomern˘ starobn˘ dôchodok alebo mimoriadne poskytovan˘ starobn˘ dôchodok, ktor˘ bol vypoãítan˘
podºa starého zákona," tvrdí hovorkyÀa poisÈovne Vladimíra
Pôbi‰ová. Prilep‰enie môÏu ãakaÈ v‰etci minimálne o sto
korún. Horná hranica dôchodku uÏ neexistuje. ªuìom, ão
odchádzali do penzie v rokoch 1988 aÏ 2003, vypoãítali
dôchodok z maximálneho priemerného mesaãného platu
4 067 korún. Jeho sumu v‰ak obmedzili na najvy‰‰iu v˘meru,
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ktorú stanovoval zákon o sociálnom zabezpeãení. Kaníkova
reforma o starobnom dôchodku to v‰ak zru‰ila a v˘‰ka penzie
sa mohla vy‰plhaÈ aj na 20-tisíc. Starodôchodcovia pritom
mohli dostaÈ maximálne 9 219 korún. Prepoãtami sa to vyrovnáva. K novej sume dôchodku sa podºa Pôbi‰ovej pripoãítajú
v‰etky zv˘‰enia do augusta minulého roku. KeìÏe uÏ neexistujú limity, Ïiaden dôchodok by nemal byÈ kráten˘. V minulosti mohla vdova dostávaÈ po manÏelovi len 50 percent z jeho
starobného dôchodku. Ak jej penzia presahovala limit, tak sa
jej vdovsk˘ krátil. Dôchodcovia sa kvôli prepoãítavaniu
v poisÈovni hlásiÈ nemusia. Úrad to robí automaticky. SkonãiÈ
by mal do konca roka. Penzisti sú rozdelení do dvoch kategórií. Prví sú najstar‰í, potom prídu na rad mlad‰í dôchodcovia
a zloÏitej‰ie prípady. Sociálna poisÈovÀa doruãí dôchodcovi
sumu nového starobného dôchodku písomne a poukáÏe aj
doplatok, ktor˘ mu patril do augusta minulého roka.
Plus jeden deň

■ TRNAVA ZÍSKALA RATING 175 ZA CENTRUM
VOĽNÉHO ČASU V PROJEKTE HODNOTENIE
EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNYCH OPATRENÍ
V REGIÓNOCH
V rámci projektu Hodnotenie ekonomick˘ch a sociálnych opatrení v regiónoch Slovenska za minuloroãn˘ ‰tvrt˘
‰tvrÈrok najvy‰‰ie bodovalo mesto Trnava s ratingom 173.
Komisia hodnotila zabezpeãenie bezplatného prenájmu
priestorov v centre voºného ãasu na zdokonaºovanie poãítaãov˘ch zruãností miestnych rómskych detí. Ako druhé najlep‰ie opatrenie oznaãila informaãné centrum pre nezamestnan˘ch v obci ·arovce."
Rozhlasová stanica Regina

■ MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE DOSTANÚ
V ROKU 2007 DVE PERCENTÁ Z DANE
Nárok na dve percentá z dane budú maÈ tento rok e‰te v‰etky mimovládne organizácie. Od budúceho roka v‰ak táto v˘hoda zostane iba mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú
zdravotníctvu, ‰portu, kultúre a sociálnej oblasti. Pre fyzické
osoby sa uÏ teraz zv˘‰i minimálny príspevok zo súãasn˘ch 20
na 100 korún. Právnické osoby budú môcÈ darovaÈ verejno-prospe‰n˘m organizáciám sumu najmenej vo v˘‰ke 250 korún.
Televízna stanica TA 3

■ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK NEPATRÍ
VŠETKÝM RODIČOM
Ak má va‰e dieÈa menej ako tri roky, nav‰tevuje materskú
‰kolu zaradenú do siete ministerstva ‰kolstva a vy zároveÀ na
dieÈa poberáte rodiãovsk˘ príspevok, musíte ho vrátiÈ. Inak by
totiÏ ‰tát na va‰e dieÈa prispieval dvakrát. Prostredníctvom
príspevku aj dotáciou na ‰kôlku. Na nové pravidlá si zvykajú
aj v niektor˘ch súkromn˘ch ‰kôlkach, ktoré poÏiadali o zaradenie do siete ministerstva ‰kolstva a t˘m aj o ‰tátnu dotáciu
len od zaãiatku tohto roka.S. Kalapo‰ová, riaditeºka M·: "Rodiãia, ktorí majú detiãky do troch rokov, Ïiadajú nás o potvrdenie, v ktorom my potvrdzujeme, Ïe uÏ dotáciu zo strany ‰tátu
dostávame." Zmeny, ktoré majú vplyv na poberanie rodiãovského príspevku, musí rodiã úradu práce ohlásiÈ do ôsmich
dní. Ak nenahlási, Ïe nastúpil do zamestnania a dieÈa dal do
‰tátneho ‰kolského zariadenia, môÏe poberaÈ rodiãovsk˘ príspevok neoprávnene. Ak to úrad práce zistí, rodiã musí príspevok vrátiÈ. Ak ale rodiã pracuje a o dieÈa do troch rokov sa stará
niekto z rodiny, opatrovateºka, jasle alebo ‰kôlka, ktoré peniaze od ‰tátu nedostávajú, na príspevok majú rodiãia naìalej
nárok. V˘nimkou je aj obdobie, poãas ktorého si dieÈa na ‰kôlku len zvyká. Pokiaº ten adaptaãn˘ pobyt predchádza prijatiu
dieÈaÈa do zariadenia rozhodnutím, rodiãovi sa môÏe naìalej
poskytovaÈ rodiãovsk˘ príspevok. V tomto ‰kolskom roku je
v matersk˘ch ‰kolách takmer osemtisíc detí do troch rokov.
Rodiãovsk˘ príspevok poberá viac ako 130 000 rodiãov."
Televízna stanica STV 1
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?

Stratí, ãi nestratí rodiã nárok na
rodiãovsk˘ príspevok, ak umiestni dvoje dieÈa do súkromnej, alebo
cirkevnej materskej ‰koly, ktorá
dostávala dotáciu z ministerstva ‰kolstva a v súãasnosti z rozpoãtov obcí?
Zákon o rodiãovskom príspevku
uvádza, Ïe rodiãovsk˘ príspevok sa
neposkytuje rodiãovi (oprávnenej osobe)
v prípade, ak je dieÈa umiestnené v pred‰kolskom zariadení a toto zariadenie je
zaradené do siete ‰kôl a ‰kolsk˘ch zariadení (podºa zákona ã. 596/2003 Z. z.
o ‰tátnej správe v ‰kolsvte a ‰kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích predpisov) a ktorému boli poskytnuté prostriedky zo ‰tátneho rozpoãtu (podºa zákona ã.
597/2003 Z. z. o financovaní základn˘ch

osoby. Platiteº je oprávnen˘ poÏadovaÈ
od v‰etk˘ch zúãastnen˘ch právnick˘ch
osôb alebo fyzick˘ch osôb potrebné
informácie a vysvetlenia a tieto osoby sú
povinné poskytnúÈ potrebné informácie.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
ktor˘ oprávnenej osobe vypláca rodiãovsk˘ príspevok, je kompetentn˘ zisÈovaÈ
a overovaÈ si splnenie podmienok nároku, napr. poÏaduje od pred‰kolsk˘ch
zariadení 2-krát roãne zoznamy detí prijat˘ch do pred‰kolského zariadenia,
poprípade je vytvorená spolupráca
medzi platiteºom príspevku a pred‰kolsk˘m zariadením v tom smere, Ïe pred‰kolské zariadenie po prijatí dieÈaÈa do
pred‰kolského zariadenia túto skutoãnosÈ hneì oznamuje platiteºovi.
Bc. Jana Kovárová,
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

Otázky a odpovede
‰kôl, stredn˘ch ‰kôl a ‰kolsk˘ch zariadení v znení neskor‰ích predpisov) alebo
z v˘nosu dane z príjmov (podºa zákona
ã. 564/2004 Z. z. o rozpoãtovom urãení
v˘nosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov).
Uvedené ustanovenie zákona sa t˘ka
pred‰kolsk˘ch zariadení s pôsobnosÈou
na území SR. Pokiaº vami uvedené pred‰kolské zariadenie (sa nachádza na
území SR), v ktorom je dieÈa umiestnené,
je iba dotované, ale nie je zaradené do
siete ‰kôl a ‰kolsk˘ch zariadení, naìalej
sa rodiãovi poskytuje rodiãovsk˘ príspevok.
Z uvedeného vypl˘va, Ïe rodiãovsk˘
príspevok sa poskytuje rodiãovi v prípade, ak je dieÈa umiestnené v takom zariadení, ktoré súãasne nespæÀa obe zákonom stanovené podmienky, t. j. zariadenia je zaradené do siete ‰kôl a ‰kolsk˘ch
zariadení a boli mu poskytnuté prostriedky zo ‰tátneho rozpoãtu alebo
poskytnuté prostriedky z v˘nosu dane
z príjmov.
Bc. Jana Kovárová,
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

?

V prípade, Ïe rodiã svoje dieÈa
zverí do opatery ‰kôlke, ktorá
dostáva ‰tátnu dotáciu, aké sú moÏnosti Ústredia práce zistiÈ, Ïe rodiã uÏ
stratil nárok na rodiãovsk˘ príspevok?
Nástup dieÈaÈa hlási materská ‰kola,
alebo je to len na oznámení rodiãa?
Podºa zákona o rodiãovskom príspevku, oprávnená osoba je povinná do 8 dní
písomne oznámiÈ platiteºovi aj zmeny,
ktoré majú vplyv na nárok na rodiãovsk˘
príspevok a na jeho v˘platu.
Platiteºom rodiãovského príspevku
je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
podºa miesta trvalého pobytu oprávnenej

?

Chcel by som vás poÏiadaÈ
o vyjadrenie, ãi mám podºa vá‰ho
názoru nárok na dávku v hmotnej
núdzi: môj mesaãn˘ príjem je cca
7 450 Sk, som rozveden˘, mám 19roãnú dcéru zverenú do opatery,
ktorá nav‰tevuje strednú ‰kolu
a nemá Ïiadny príjem, súdom stanovené v˘Ïivné je 600 Sk, ktoré ale
odporkyÀa dlhodobo neplatí, som
spoluvlastníkom rodinného domu,
v ktorom b˘vam, Ïiadny in˘ príjem
nemám.
pán Peter
Podºa § 2 zákona ã. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi obãan je
v hmotnej núdzi, keì jeho príjem a spoloãne posudzovan˘ch osôb nedosahuje
Ïivotné minimum a fyzické osoby si príjem nemôÏu zabezpeãiÈ alebo zv˘‰iÈ
vlastn˘m priãinením.
V uvedenom prípade na úãely pomoci v hmotnej núdzi otec s nezaopatrenou
dcérou, ktorá s ním Ïije v domácnosti,
tvoria okruh spoloãne posudzovan˘ch
osôb. Za príjem na úãely posúdenia
hmotnej núdze, zabezpeãenia základn˘ch Ïivotn˘ch potrieb a pomoci
v hmotnej núdzi sa povaÏuje 75 %
z otcovho ãistého mesaãného príjmu zo
závislej ãinnosti. Do príjmu sa nezapoãítava daÀov˘ bonus, prídavok na dieÈa,
ani v˘Ïivné, ktoré nie je platené.
Skôr ako obãan poÏiada o pomoc v hmotnej núdzi, musí si uplatniÈ zákonné
nároky, v tomto prípade nárok na
náhradné v˘Ïivné.
Vzhºadom na to, Ïe zo Ïiadosti obãana nie je zrejmé, ãi príjem, ktor˘ uvádza
v sume 7 450 Sk, je hrub˘ alebo ãist˘, ãi
je v Àom zapoãítan˘ bonus, nie je moÏné
jednoznaãne sa vyjadriÈ k vzniku nároku
na dávku a príspevky.
Podºa zákona o pomoci v hmotnej

núdzi sa v˘‰ka dávky a príspevkov vypoãíta tak, Ïe od sumy nárokov stanoven˘ch v tomto zákone sa odpoãíta príjem
(v danom prípade 75 % príjmu).
Suma nárokov pre otca s dcérou
predstavuje 5 050 Sk (2 630 Sk dávka
v hmotnej núdzi + 2x 60 Sk príspevok na
zdravotnú starostlivosÈ + 2 300 Sk príspevok na b˘vanie).
Podrobnej‰ie informácie vo veci
nároku na pomoc v hmotnej núdzi po
predloÏení potrvrdenia o príjme a o podmienkach pre uplatnenie nároku na
náhradné v˘Ïivné obãanovi poskytne
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
odbor sociálnych vecí príslu‰n˘ podºa
trvalého pobytu obãana.
Mgr. Ľudmila Hrdinová
odbor pomoci v hmotnej núdzi

?

Som ‰tudentkou V·, v septembri
som mala 25, to znamená, Ïe
rodiãia na mÀa nepoberajú Ïiadne
prídavky, ani si nemôÏu uplatniÈ
daÀov˘ bonus. Ja nemám Ïiadny príjem. Preto by som sa rada informovala, ãi mám nárok na dávku v hmotnej
núdzi, v akej v˘‰ke, príp. za ak˘ch
podmienok.
‰tudentka
·tudentka vysokej ‰koly, ktorá
dov⁄‰ila vek 25 rokov, sa na úãely pomoci v hmotnej núdzi posudzuje samostatne. Predpokladom priznania dávky
a príspevkov v hmotnej núdzi je uplatnenie si zákonn˘ch nárokov. U ‰tudenta
je tak˘mto zákonn˘m nárokom v˘Ïivné
od rodiãov, pretoÏe vyÏivovacia povinnosÈ rodiãov trvá, k˘m dieÈa nie je
schopné samé sa ÏiviÈ. Ak si zákonné
nároky neuplatní, nepovaÏuje sa za
obãana v hmotnej núdzi. Suma nárokov
v tomto prípadepredstavuje 1 700 Sk, t. j.
dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca
1 640 Sk a príspevok na zdravotnú starostlivosÈ 60 Sk. V˘‰ka dávky a príspevkov sa urãí ako rozdiel medzi sumou
nárokov a príjmom (v˘Ïivné). O posúdenie nároku na dávku a príspevky v hmotnej núdzi treba poÏiadaÈ úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska Ïiadateºa.
Ing. Lada Déčiová
odbor pomoci v hmotnej núdzi

?

Mám dvojroãné dieÈa zo zdravotn˘m postihnutím – sluchové
postihnutie. Vzhºadom na charakter
postihnutia lekár za úãelom moÏnosti viac podnetov a získania slovnej
zásoby odporuãil dieÈaÈu pobyt
v kolektíve aspoÀ na dve hodiny cez
deÀ. KeìÏe má dieÈa dva roky
a matka nechce prísÈ o poberanie
rodiãovského prispevku, je moÏnosÈ,
Ïe keby mala posudok posudkového
útvaru ÚPSVR o nepriaznivom zdravotnom stave dieÈaÈa, mohla by
dieÈa dávaÈ aspoÀ na tie dve hodinky do kolektívu a zároveÀ by 
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nestratila nárok na rodiãovsk˘ príspevok? Pracovník na posudkovom
odd. jej odvetil, Ïe posudok o nepriaznivom zdravotnom stave môÏu dieÈaÈu vypracovaÈ, aÏ keì dieÈa dov⁄‰i
vek 3 rokov. Je zaujímavé, Ïe na
inom úrade PSVR nepriazniv˘ zdravotn˘ stav posudzujú u detí od narodenia. Mohli by ste nám poradiÈ, ako
postupovaÈ a aká je skutoãnosÈ? Veì
pre rodiãov posudok o nepriaznivom
zdravotnom stave môÏe poslúÏiÈ aj
pri in˘ch v˘hodách (umiestnenie
v ‰kôlke, pre podporu sociálneho
rozvoja, daÀové v˘hody, zamestnanecké zºavy a pod.), nielen na predæÏenie poberania rodiãovského
príspevku do 6 rokov veku.
Podmienkou nároku na rodiãovsk˘
príspevok je riadna starostlivosÈ o dieÈa
a podºa zákona o rodiãovskom príspevku, táto podmienka sa povaÏuje za splnenú, ak rodiã zabezpeãuje riadnu starostlivosÈ o dieÈa osobne, to platí aj
vtedy, ak
 dieÈaÈa s dlhodobo nepriazniv˘m
zdravotn˘m stavom nav‰tevuje najviac ‰tyri hodiny denne materskú
‰kolu, zariadenie sociálnych sluÏieb
alebo iné obdobné zariadenie,
alebo
 poãas v˘konu zárobkovej ãinnosti,
‰túdia na strednej ‰kole alebo na
vysokej ‰kole, alebo poãas vzdelávania a prípravy na vstup na trh práce
zabezpeãí riadnu starostlivosÈ o dieÈa
plnoletou fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
Podºa zákona sa rodiãovsk˘ príspevok neposkytuje v prípade, ak sa riadna
starostlivosÈ o dieÈa poãas v˘konu zárobkovej ãinnosti, ‰túdia na strednej ‰kole
alebo na vysokej ‰kole, alebo poãas vzdelávania a prípravy na vstup na trh práce
zabezpeãuje v ‰kolskom zariadení, ktoré
je zaradené do siete ‰kôl a ‰kolsk˘ch
zariadení a ktorému boli na dieÈa poskytnuté prostriedky zo ‰tátneho rozpoãtu
alebo z v˘nosu dane z príjmov.
AÏ bude dieÈa posúdené a podºa
posudku bude maÈ dlhodobo nepriazniv˘ zdravotn˘ stav, potom bude platiteº
skúmaÈ zabezpeãovanie riadnej starostlivosti o dieÈa, ako je vy‰‰ie uvedené.
Posudok o dlhodobo nepriaznivom
zdravotnom stave dieÈaÈa vydá na základe písomnej Ïiadosti rodiãa (bez ohºadu
na vek dieÈaÈa) úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, oddelenie posudkov˘ch
ãinností. Posudok slúÏi na úãely poskytovania ‰tátnych sociálnych dávok.
V súãasnosti, vo va‰om prípade, platiteº neskúma zabezpeãovanie riadnej
starostlivosti o dieÈa, nakoºko sa nejedná
o prípady zákonom uvedené, t. j. nejedná sa o dieÈa s dlhodobo nepriazniv˘m
zdravotn˘m stavom a taktieÏ rodiã nevykonáva zárobkovú ãinnosÈ, ne‰tuduje na
strednej ‰kole alebo na vysokej ‰kole, ani
22

sa nevzdeláva a nepripravuje na vstup
na trh práce.
Bc. Jana Kovárová
odbor štátnych sociálnych dávok

?

Prosím vás o pomoc pri rie‰ení
priznania koordinovan˘ch rodinn˘ch dávok a ‰tátnych sociálnych
dávok. Som ‰tátna obãianka âR,
s trval˘m pobytom v âR, zamestnaná
v SR, kde zamestnávateº za mÀa
odvádza v‰etky odvody, kde denne
dochádzam do zamestnania – tzv.
migrujúci pracovník. DÀa 22. 12. 2006
sa nám s manÏelom, ktor˘ je obãan
SR, s trval˘m pobytom v SR, narodilo
na Slovensku dieÈa. V tejto súvislosti
a v zmysle ustanovení Nariadení
Rady EHS ã. 1408/71, 574/72, 1612/68,
Nariadenia Rady ES ã. 859/2003
a Nariadenia EP a Rady o koordinácii
systémov SZ, vás ako kompetentného
zamestnanca ministerstva prosím
o orientáciu a algoritmus postupu pri
uplatnení si koordinovan˘ch rodinn˘ch dávok.
Nakoºko ste zamestnaná na Slovensku a vá‰ manÏel je Slovák s trval˘m
pobytom na Slovensku, máte nárok na
v‰etky rodinné dávky na Slovensku.
Musíte si ich poÏiadaÈ na príslu‰nom
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
podºa miesta trvalého pobytu vá‰ho
manÏela. Tu vám poskytnú aj v‰etky
informácie o podmienkach nároku na
dávky, ako aj príslu‰né tlaãivá. Pre informáciu po splnení podmienok máte
nárok na príspevok pri narodení dieÈaÈa,
prídavok na dieÈa a po skonãení v˘platy
materského aj na rodiãovsk˘ príspevok.
âeská republika z titulu sekundárnej
kompetencie vám môÏe vyplatiÈ prípadné vyrovnávacie dávky, napr. rodiãovsk˘
príspevok, ktor˘ môÏete v âeskej republike poberaÈ aÏ do ‰tyroch rokov veku
dieÈaÈa.
Nakoºko neuvádzate, kde je zamestnan˘ otec dieÈaÈa, uvedené informácie
platia len v prípade, Ïe pracuje na Slovensku, príp. je nezamestnan˘. V prípade, Ïe je zamestnan˘ v niektorom ãlenskom ‰táte Európskej únie, nárok na
dávky sa posudzuje podºa uplatniteºnej
legislatívy, ktorá sa na rodinu vzÈahuje.
O informácie môÏete poÏiadaÈ na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny,
kde vám po oznámení v‰etk˘ch skutoãností poradia, ktor˘ ‰tát je primárne
kompetentn˘ na v˘platu rodinn˘ch
dávok.
Mgr. Mária Aláčová
odbor štátnych sociálnych dávok

?

V novembri 2005 sme so sestrou pri‰li o rodiãov, a keìÏe
moja sestra v tom ãase nemala e‰te
18 rokov, neboli jej vyplácané
rodinné prídavky. Na úrade práce,
kde máme trvalé bydlisko, nám
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povedali, Ïe potrebujeme súdom
urãeného poruãníka, ktorému
budú vyplatené rod. prídavky. Ná‰
str˘ko mal zo súdu rozhodnutie
o opatrovníctve, ktoré vraj nepostaãovalo. Chceli sme ÏiadaÈ súd
o vydanie rozhodnutia o poruãníctve, ale bolo nám oznámené, Ïe cel˘
proces rozhodnutia na súde trvá cca
3 mesiace, poãas ktor˘ch mala uÏ
moja sestra dosiahnuÈ 18 rokov.
TakÏe sme si povedali, Ïe poãkáme
na jej plnoletosÈ a potom sa v‰etky
rodinné prídavky vyplatia priamo
jej, aj spätne. Po dosiahnutí plnoletosti sestry sme o to poÏiadali na
ÚP, kde nám povedali, Ïe rod. prídavky sa spätne nevyplácajú. Ako
máme postupovaÈ a môÏeme ÏiadaÈ
o doplatenie prídavkov?
pani Alexandra
Zákon ã. 600/2003 Z. z. o prídavku
na dieÈa a o zmene a doplnení zákona ã.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
ustanovuje okruh oprávnen˘ch osôb,
ktor˘m ‰tát prispieva na v˘Ïivu a v˘chovu nezaopatreného dieÈaÈa. V prvom
rade je rodiã nezaopatreného dieÈaÈa,
potom osoba, ktorej je nezaopatrené
dieÈa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosÈ rodiãov na základe
právoplatného rozhodnutia súdu alebo
rozhodnutia
príslu‰ného
orgánu,
a napokon plnoleté nezaopatrené dieÈa.
Podºa § 11 ods. 9 uvedeného zákona, ak oprávnená osoba po uplatnení
nároku na prídavok zomrela a podmienky nároku na prídavok ku dÀu jej
smrti boli splnené, platiteº vyplatí prídavok ìal‰ej oprávnenej osobe alebo
obci, v ktorej má nezaopatrené dieÈa
trval˘ pobyt alebo prechodn˘ pobyt.
Na základe informácií z ÚP v mieste bydliska rodiãia Alexandry nemali
uplatnen˘ nárok na prídavok a z uvedeného dôvodu po ich smrti úrad
nemohol poukazovaÈ prídavok na Alexandru obci. Nebolo ani ìal‰ej oprávnenej osoby, ktorá by si prídavok na
dieÈa uplatnila, nakoºko súdom ustanoven˘ poruãník bol ustanoven˘
maloletú zastupovaÈ a spravovaÈ jej
majetok. Poruãník nebol ustanoven˘
na zabezpeãovanie osobnej starostlivosti a v˘chovy.
Na základe uveden˘ch skutoãností
kon‰tatujeme, Ïe oprávnenou osobou
na uplatnenie nároku na prídavok sa
stala Alexandra aÏ dosiahnutím plnoletosti a platiteº doplatí prídavok od
podania Ïiadosti rok spätne.
Je potrebné, ak tak oprávnená
osoba – Alexandra neurobila, aby
doplatenie prídavku na dieÈa uviedla
priamo v Ïiadosti o prídavok na úrade
práce.
Bc. Jana Kovárová
odbor štátnych sociálnych dávok
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Sestra a mama v jednom
Osudy niektor˘ch ºudí, ktorí prichádzajú na oddelenie ‰tátnych
sociálnych dávok, sú také ako sám Ïivot, ÈaÏké a zloÏité. Spolu
s t˘mito ºuìmi sociálni zamestnanci rozmotávajú klbko problémov
a hºadajú rie‰enia, ktoré by uºahãili neraz napohºad bezv˘chodiskovú situáciu.

„Som iba dieÈa ako vy, nemám ani
18 rokov, ako môÏem nieão robiÈ?“
Dohodli sa, Ïe keì bude maÈ 18, zaãne
konaÈ. A tak mlad‰í súrodenci putovali
nazad k matke. Otec Ïil vo svojom opileckom svete a na v‰etko ka‰lal.

VIKTÓRIA

POMOHLA „SOCIÁLKA“

Jedna na‰a ºudová múdrosÈ hovorí, Ïe
„topiaci sa aj slamky chytá“... DievãaÈu,
o ktorom budeme rozprávaÈ, by slamka
nepomohla. Pomoc jej poskytli na na‰om
úrade. Pomohli konkrétni ºudia, na‰li
konkrétne rie‰enia, ktoré úrad môÏe
poskytnúÈ. V ãase osobnej krízy, i dnes,
keì je uÏ, ako sama hovorí „z najhor‰ieho von“, nav‰tevuje ná‰ úrad pravidelne, lebo vie, Ïe nájde ochotn˘ch ºudí,
ktorí poradia i pomôÏu, napr. v súãasnosti pri rie‰ení trvalého b˘vania...
Po chodbe úradu kráãa mladé dievãa. Dlhé vlasy blondínky sú upravené,
pekná tvár je r˘chlou chôdzou zrumenená, ponáhºa sa, lebo o krátku chvíºu
musí byÈ v práci. Je moderne obleãená,
na dÏínsoch má zaujímavú v˘‰ivku –
sama si ju urobila.V tejto Ïene by
málokto videl niekdaj‰ie bezradné takmer dieÈa, ktoré sa ocitlo pred pár rokmi
vo veºmi ÈaÏkej situácii.

NELÁSKAVÉ
RODINNÉ HNIEZDO
Otec alkoholik sa nestaral o svoje ‰tyri
deti, matku tak˘to Ïivot prestal baviÈ

a na‰la si iného. Najstar‰í zo súrodencov, brat, sa pobral svojou cestou, na
ktorej sa mu tieÏ viac nedarilo ako darilo, a to aj jeho vlastnou vinou.
Matka zobrala dve mlad‰ie deti, 11roãnú dcéru a 12-roãného syna so sebou
a nasledovala svojho rómskeho druha.
Niã lep‰ie, ako u svojho muÏa, u neho
nena‰la, dokonca pribudli aj bitky pred
oãami oboch vystra‰en˘ch detí.
Najstar‰ia 17-roãná Viktória musela
ostaÈ s otcom, lebo v neìalekom meste
konãila strednú ‰kolu, ktorá ju bavila.

DETSKÉ SLZY,
NEDETSKÉ TRÁPENIE
KaÏd˘ z rodiny trpel po svojom, ale Viktória mala srdce najcitlivej‰ie. AspoÀ na
Vianoce si Ïelala, aby boli deti spolu.
Pripravila, ão vedela a mohla, mlad‰ie
deti boli pár hodín ‰Èastné. Keì mali
odísÈ, mlad‰ia sestra sa rozplakala
a zúfalo prosila star‰iu, aby ich neposielala preã, lebo Ïivot u mamy a jej
druha je neznesiteºn˘. Brat nechcel
dopustiÈ na matku to najhor‰ie, ale skutoãnosÈ bola, aká bola. Viktória vedela,
Ïe je zle, ale pomôcÈ nemohla.

Viktória sa na „sociálke“ stretla so
zamestnancami, ktor˘m ºudsk˘ prístup nebol cudzí. Poskytli jej radu
a pomoc a zaãiatkom roka 2004 zveril
súd maloleté deti do v˘chovy ich star‰ej sestre. Îila s nimi v rodnom dome,
spolu s otcom, ale bol to Ïivot pod psa.
Najstar‰í brat sa vrátil zo svojich
pochybn˘ch chodníãkov, doniesol
dokonca aj peniaze od láskavej
príbuznej z âiech, ktorá im nedala
zahynúÈ, ale ãoskoro ich s otcom prepili a zo zúfalej Viktórie sa smiali.
„Tak ti treba, naão si si ich brala,“
vysmievali sa z mladého dievãaÈa,
ktoré na seba zobralo úlohu mamy.
Otec i brat nielenÏe nepomáhali, ale
vyÈahovali od nej aj peniaze, ktoré boli
urãené pre deti. Hoci zaãala pracovaÈ,
peniaze nestaãili ani na najnutnej‰ie veci. V rodine boli problémy, deti
sa ocitli aj v Stanici opatrovateºskej
sluÏby... Viktórii pomohol prekonaÈ
krízu aj jej priateº, prenajali si byt
v neìalekom meste a tam zaãali tieto
vtáãatá vyhodené z rodného hniezda
ÏiÈ.
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PRÍBEH
SESTRA AJ MAMA
Peniaze, ktoré od ‰tátu dostávajú
(opakovan˘ príspevok a prídavok na
dieÈa) a tie, ktoré Viktória zarobí ako
predavaãka, staãia len na skromn˘,
ale pokojnej‰í Ïivot. Aj keì so súrodencami to je ÈaÏké. Keì potrebujú
pomoc, peniaze a lásku – vtedy Viktória zastáva úlohu mamy.
Keì od nich Ïiada disciplínu,
pomoc v domácnosti, dobré známky –
vtedy jej vyhadzujú na oãi, Ïe je len
sestra, tak nech nerozkazuje...
„Je mi ÈaÏko. Viem, Ïe nie som ani
dobrá mama, ani dobrá sestra, dávam
si za vinu, Ïe sa neuãia lep‰ie a Ïe ...to
a ono...“ hovorí smutná Viktória.


dokončenie zo str. 13

Ïe DeD Horné Orechové ich nemôÏe
z rôznych dôvodov prijaÈ okamÏite, je
jeho umiestnenie e‰te zloÏitej‰ie, pretoÏe
DeD a krízové strediská sa prijatiu cudzincov bránia. Po vydaní predbeÏného
opatrenia, kde v uznesení súdu je urãen˘
konkrétny DeD, do ktorého starostlivosti
MBS umiestnia, nasleduje transport v súãinnosti s mobilnou zásahovou jednotkou riaditeºstva hraniãnej a cudzineckej
polície. V na‰ich podmienkach cel˘ proces môÏe trvaÈ viac ako 12 hodín, ão je
veºkou psychickou i fyzickou záÈaÏou.

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
Podºa Migraãného úradu SR v r. 2004
bolo evidovan˘ch 181 a v r.2005 100 odlúãen˘ch detí zaraden˘ch do azylovej
procedúry. Najväã‰í nápor migrantov na
územie SR je z Ukrajiny cez tzv. zelenú
hranicu, priãom okres Snina je prihraniãn˘, takÏe táto problematika je ãasto
dennou realitou na‰ej práce. Z uvedeného poãtu bolo v na‰om územnom obvode zaisten˘ch a následne na‰imi pracovníkmi do domovov umiestnen˘ch 31
MBS v r. 2005 a 37 v r. 2006. V t˘chto
prípadoch sociálni pracovníci podali
príslu‰nému súdu návrh na vydanie
predbeÏného opatrenia v zmysle § 75
a OSP, na základe ktorého bola starostlivosÈ poskytnutá 18 deÈom v Hornom
Orechovom-Trenãíne, 7 v DeD Hostovice, 6 v DeD Medzilaborce, 2 v DeD ·ari‰ské Michaºany, 4 v Krízovom stredisku
Lila Humenné, 2 MBS z Ukrajiny boli
umiestnení v Ústave na v˘kon väzby
v Ko‰iciach z dôvodu podozrenia zo zloãinu prevádzaãstva. MBS, ktorí prichádzajú na územie SR, pri Ïiadosti o azyl
uvádzajú hlavne sociálne a ekonomické
dôvody. Najviac, 19 ich bolo v r. 2006
z Indie, 6 Moldavci, 4 Ukrajinci, 3 Gruzínci, 2 Pakistanci, 1 Palestínãan, 1 Iraãan a 1 Bangladé‰an.
Ing. LADISLAV BOGDAN,
riaditeľ OSVaR ÚPSVR v Humennom
24

„Chcela by som sa vydaÈ, mám priateºa,
ale súrodencov nemôÏem opustiÈ.
LenÏe tento Ïivot je tisíckrát lep‰í ako
vtedy. Mala som veºké ‰Èastie, Ïe mi
pomohli na „sociálke“,“ dodáva.
A potom sa sama nad sebou usmeje,
ako sa hnevala na sociálnu pracovníãku, ktorá ju od rozhodnutia staraÈ sa
o súrodencov odhovárala, lebo poznala
v‰etky riziká. Mala pravdu, ale nepoãítala so silou vôle a láskav˘m srdcom,
ktoré v sebe Viktória na‰la. Na úrad
chodí táto sestra-mama ãasto. PoradiÈ
sa, alebo priniesÈ nejak˘ doklad.
Aj dnes je Viktória na úrade, lebo
má problém s bratom, ktor˘ zaãal
chodiÈ na uãili‰te a je z neho zrazu

zá‰kolák. Sestra konãí deviatku
a nevie, na akú ‰kolu ma ísÈ, takÏe bez
problémov v najbliÏ‰ej budúcnosti to
asi nebude...
Stále je ão rie‰iÈ, ale na rozdiel od
nedávnej minulosti vie, kde radu
i pomoc hºadaÈ.
Mladá blondínka kráãa svojou cestou,
stretáva sa s podobn˘mi dievãatami,
ale ich osudy sa nepodobajú. Ten jej
sa s Àou dosÈ tvrdo zahral, no jej optimizmus by jej mnohí mohli závidieÈ.
Ing. JOZEF TIRPÁK,
vedúci oddelenia ‰tátnych sociálnych
dávok ÚPSVR v Humennom

NÁHRADNÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI
Vo vzÈahu k podpore náhradnej starostlivosti bola prijatá nová právna
úprava (zákon ã. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieÈa v znení neskor‰ích
predpisov), ktorej cieºom je prostredníctvom finanãn˘ch príspevkov podporiÈ vykonávanie osobnej starostlivosti o dieÈa inou fyzickou osobou, ak
rodiãia dieÈaÈa nezabezpeãujú alebo
nemôÏu zabezpeãiÈ osobnú starostlivosÈ o dieÈa. Predmetná právna úprava
priniesla v˘razné zmeny vo finanãnej
podpore osobnej starostlivosti o dieÈa
inou fyzickou osobou ako rodiãom.
Formy náhradnej starostlivosti o dieÈa
v zmysle vy‰‰ie uvedenej právnej úpravy sú nasledovné:
 zverenie maloletého dieÈaÈa do
osobnej starostlivosti inej fyzickej
osoby neÏ rodiãa, podºa zákona
o rodine ide o náhradnú osobnú starostlivosÈ,
 pestúnska starostlivosÈ,
 poruãníctvo, ak sa poruãník osobne
stará o dieÈa; to neplatí, ak sa poruãník osobne stará o dieÈa, ktorého
rodiãia nie sú plnoletí,
 doãasné zverenie dieÈaÈa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem staÈ
sa pestúnom, alebo
 zverenie dieÈaÈa do starostlivosti
fyzickej osoby rozhodnutím súdu
o nariadení predbeÏného opatrenia,
ak bol súdu podan˘ návrh na zaãatie konania o zverení dieÈaÈa tejto
fyzickej osobe do náhradnej osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej
starostlivosti.
Jednorazov˘ príspevok pri zverení
do náhradnej starostlivosti sa poskytuje za úãelom zabezpeãenia základného
osobného vybavenia dieÈaÈa, najmä na
zabezpeãenie jeho o‰atenia, obuvi,
hygienick˘ch potrieb, nevyhnutného
nábytku a in˘ch vecí na uspokojenie
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potrieb dieÈaÈa. V I. polroku 2006 bol
príspevok poskytnut˘ na 310 detí
a finanãné prostriedky boli v sume
4 561,2-tis. Sk.
Jednorazov˘ príspevok pri zániku
náhradnej starostlivosti sa poskytuje za
úãelom podpory osamostatnenia sa
dieÈaÈa. V I. polroku 2006 bol príspevok vyplaten˘ na 168 detí v sume
5 871,0-tis. Sk.
Opakovan˘ príspevok dieÈaÈu sa
poskytuje za úãelom podpory uspokojovania potrieb dieÈaÈa, najmä na úhradu nákladov na v˘Ïivu, v˘chovu, vzdelávanie a b˘vanie dieÈaÈa. V sledovanom období bol príspevok vyplaten˘
priemerne mesaãne na 4 956 detí
v sume 88 330,3-tis. Sk.
Opakovan˘ príspevok náhradnému
rodiãovi sa poskytuje za úãelom podpory vykonávania osobnej starostlivosti o dieÈa, ktoré má náhradn˘ rodiã zverené do náhradnej starostlivosti. Za sledované obdobie bol príspevok poskytnut˘ priemerne mesaãne 2 180 náhradn˘m rodiãom v celkovej sume
39 190,8-tis. Sk. V prípade, ak sa
náhradn˘ rodiã osobne stará o tri deti
a viac detí, ktoré sú súrodenci, opakovan˘ príspevok náhradnému rodiãovi
sa zv˘‰i o 3 000 Sk mesaãne. V sledovanom období bolo priemerne mesaãne 32 tak˘chto prípadov.
Osobitn˘ opakovan˘ príspevok
náhradnému rodiãovi sa poskytuje za
úãelom podpory vykonávania osobnej
starostlivosti o dieÈa zverené do
náhradnej starostlivosti, ktoré je obãan
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím. Za
sledované obdobie bol príspevok
poskytnut˘ náhradn˘m rodiãom, ktorí
vykonávajú starostlivosÈ o ËZP deti,
a to priemerne mesaãne o 50 detí v celkovej sume 87-tis. Sk.
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KRÍŽOVKA

Tajnička – január 2007:
Keby len staroba donášala múdrosť, bol by dubový klát mudrcom.

(Borovský)
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FEJTÓN

S klobúkom v ruke
Veci, ktoré sú okolo nás, kaÏd˘ vyuÏíva in˘m spôsobom.
Niekto dobre, in˘ menej dobre, a ãasto kon‰tatujeme, Ïe
pre hentoho je tej, ãi onej veci ‰koda. Napríklad tak˘ klobúk. Známe príslovie vraví: „S klobúkom v ruke prejde‰
cel˘ svet.“ Ale je mnoho ºudí, ão prejdú svet cel˘ a majú
klobúk iba na parádu. Nosia ho hrdo, horenosovsky
a nikdy, nikdy ho neskladajú, aby v‰etci hneì na prv˘
videli, s k˘m majú doãinenia.
Viacerí v‰ak klobúk z hlavy snímajú, napríklad pri
pozdrave, no ãasto iba z púhej slu‰nosti. No sú aj takí, ão
t˘mto spôsobom vyjadrujú úctu. Mnohí zasa skladajú klobúk, aby vyjadrili svoju pokoru, ìal‰í majú klobúk v ruke
stále – slúÏi im ako nástroj na Ïobranie. Sú vraj dokonca aj
takí, ão si klobúkom chránia hlavu aj to, ão v nej nosia.
âítal som raz veºmi dávno rozprávku o troch bratoch,
ktorí na‰li zázraãn˘ klobúk a dozvedeli sa, Ïe im splní kaÏdému jedno-jediné Ïelanie. Prv˘ si zaÏelal, Ïe chce maÈ
toºko peÀazí, aby mu nikdy nech˘bali, ten druh˘ zasa
chcel, aby mu patril v‰etok majetok, na ktor˘ si zmyslí,
a ten tretí, najmlad‰í, si Ïelal rozum – chcel maÈ múdru
hlavu, aby v‰etko, ão vymyslí, priná‰alo ºuìom osoh.
Nepamätám si uÏ presne, ako sa to skonãilo, naozaj
som to ãítal veºmi dávno a koniec-koncov, aj tak to bola iba
rozprávka. A v rozprávke sa aj tak v‰etko skonãí tak, ako
by to chceli ãitatelia. Je nepochybné, Ïe aj v tomto prípade
by zrejme väã‰ina drÏala palce tomu nezi‰tnému ‰uhajovi,
ão chcel dobro pre v‰etk˘ch.
BohuÏiaº, Ïijeme v ãase, keì sú hodnoty prevrátené na
hlavu a znalosti, „rozum“, tá jediná hodnota, je popolu‰kou. Najlep‰ie sa majú tí, ão k‰eftujú s peniazmi, ale aj to
iba preto, lebo im pri tom pomáhajú tí, ão zasa majú majetky. LenÏe majetok starne, morálne i fyzicky, opotrebúva sa,
a to t˘m viac, ãím viac a ãím r˘chlej‰ie z neho chce majiteº

vyÏm˘kaÈ. A peniaze? Keì za dva gro‰e kúpi‰ ‰tyri, nezískal si ìal‰ie dva, a keì, tak iba na chvíºu. âoskoro totiÏ za
tie dva nakúpi‰ iba toºko, ão predt˘m za jeden.
Ale my‰lienka, nápad, môÏeme to kvôli jednoduchosti
prípadne naz˘vaÈ „rozum“, na hodnote nestráca. A nepotrebuje ani Ïiadne dodatoãné investície, ani Ïiadnu údrÏbu.
Vezmime ako príklad vynález kolesa. Kde v‰ade vyuÏívame
jeho princíp, kde v‰ade nám pomáha, kde v‰ade by sme sa
bez neho nezaobi‰li? Je to nápad, my‰lienka, ktorá stále
vytvára nové a nové hodnoty, bez toho, aby ãokoºvek ìal‰ie
vyÏadovala. Iba dáva. V‰etk˘m.
A vieme, kto koleso vyna‰iel? Nie. Ten neznámy múdry
vynálezca ho nezi‰tne, bez nárokov na veãnú slávu daroval
celému ºudstvu.
Ale aby sme si veci príli‰ neidealizovali, aj myslenie,
teda „rozum“, nieão potrebuje. VyÏaduje totiÏ, aby sme ho
pestovali – zdokonaºovali v˘chovu a vzdelávanie, zu‰ºachÈovali spoloãnosÈ i vzÈahy, aby sme jednoducho zaãali kultivovaÈ na‰e hlavy (v primárnom aj prenesenom slova
zmysle). Vedeli to uÏ slovenskí osvietenci v meruôsmych
rokoch, vedeli to aj filozofi na celom svete. Dokonca uÏ
Biblii sa hovorí: „Je ºahké darovaÈ hladnému rybu, ale ÈaÏ‰ie, no lep‰ie je nauãiÈ ho rybárãiÈ.“
LenÏe ão s t˘m, keì ºudia uÏ z diaºky vidia pekn˘ klobúk a to, ão je pod ním, nespoznajú ani na dve piade, ba
ani vtedy, keì do tej múdrej hlavy tou svojou tvrdou vrazia,
ão sa, Ïiaº, stáva najãastej‰ie. LenÏe k˘m sa nenauãíme
váÏiÈ si to, ão je hlave, viac, neÏ klobúk, ão je na nej, nezaslúÏime si iné, len aby sme raz s t˘m, zatiaº e‰te krásnym,
klobúkom v ruke Ïobrali o budúcnosÈ.
Du‰an Brindza
Ilustrácia: Roman Humaj

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

Menovky nov˘ch riaditeºov prichystané v zasadacej
miestnosti ministerstva v rannom ‰ere pred zaãiatkom
malej slávnosti.

Pred príchodom prv˘ch náv‰tevníkov je potrebné v‰etko
skontrolovaÈ. Nesmie sa zabudnúÈ na niã, dôleÏité je
ozvuãenie sály.

Uvedenie nov˘ch riaditeºov
úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny do funkcie
Uznesením vlády ã. 28/2007 zo dÀa 10. 1. 2007 bolo do funkcie menovan˘ch
42 nov˘ch riaditeºov úradov práce, 12. 1. boli do funkcie slávnostne uvedení.
Atmosféru slávnostného odovzdávania menovacích dekrétov pani ministerkou
Vierou Tomanovou vám priná‰ame v na‰ej fotoreportáÏi.

Prví riaditelia sa pomaly trúsia na svoje miesta, niektorí
sa poznajú z predchádzajúcich období, iní sa stretávajú
po prv˘krát.

Na úvod oficiálnej ãasti sa prítomn˘m prihovorila
ministerka Viera Tomanová, po nej v‰etk˘ch privítal
generálny riaditeº ÚPSVR Ján Sihelsk˘

Riaditelia si prevzali menovacie dekréty z rúk ministerky, ktorá ich uistila, Ïe bude v‰etk˘m nápomocná pri
rie‰ení problémov presahujúcich pôsobnosÈ úradov.

Po prevzatí menovacích listín noví riaditelia zaãali hneì
pracovaÈ, stretli sa okrem pracovníkov ministerstva
i s poslancom parlamentu Robertom Madejom.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR*

Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

SLOVENSKO

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

9,45

9,40

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

16,16
15,33
13,59
9,08
6,92
5,45
5,25
2,28

16,12
15,18
13,68
9,09
7,03
5,22
5,19
2,29

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

Poradie okresov
Por.

Územie

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
29,38
27,32
22,43
22,36
22,33
22,09
20,66
20,21
20,12
19,38
19,34
17,51
17,26
17,19
16,63
16,46
15,24
15,15
14,64
14,63
14,37
13,99
13,81
13,48
13,33
13,24
13,01
12,67
12,66
10,22
10,20
10,10
9,84
9,31
8,99
8,92
8,89
8,74
8,73
8,49

28,34
25,91
21,56
22,22
21,84
21,01
19,80
19,37
19,19
19,25
19,39
16,48
17,08
16,55
16,16
16,49
15,76
15,43
14,48
14,61
14,05
14,44
14,04
13,58
13,39
12,95
13,30
13,08
12,93
10,08
10,05
10,01
9,94
9,13
8,71
9,07
9,30
9,19
8,92
8,51

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

Por.

Územie

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

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
8,45
8,35
8,11
8,08
8,05
7,78
7,70
7,67
7,35
7,29
7,27
7,19
6,81
6,76
6,74
6,29
6,18
6,14
5,72
5,70
5,65
5,20
5,18
4,94
4,77
4,43
4,41
4,20
3,88
3,82
3,27
2,99
2,93
2,66
2,10
1,94
1,78
1,78
1,68

8,55
1
8,41
•
8,34
-1
8,38
1
7,71
-4
7,75
-1
7,96
2
7,73
•
7,17
-3
7,80
4
7,18
•
7,49
2
6,52
-1
6,39
-1
7,05
2
6,23
-2
6,29
•
6,31
2
5,83
•
5,55
•
5,55
•
4,75
-1
5,54
1
4,68
-1
4,73
1
4,64
•
4,29
•
4,12
•
3,70
-1
3,84
1
3,28
•
3,18
•
3,12
•
2,45
•
2,11
•
1,85
•
1,77
•
1,77
•
1,69
•
Zdroj: ÚPSVR

