SPZ_3_07

24.3.2007

9:56

Stránka 1

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

Téma mesiaca


Cezhraničná
spolupráca
Z obsahu



Predstavujeme
nových riaditeľov
úradov práce,
sociálnych vecí
a rodiny



Národný strategický
referenčný rámec



Práca v EÚ:
Veľká Británia
a Severné Írsko



Príbeh – Pištove
zabudnuté deti



Fejtón – V núdzi
poznáš suseda

MAREC 2007

SPZ_3_07

24.3.2007

9:56

Stránka 2

EDITORIAL

Obsah čísla 3/2007

Úrad je tu pre obãana
NezamestnanosÈ je jedn˘m z najzávaÏnej‰ích sociálnoekonomick˘ch problémov Slovenska, nakoºko je v rámci
regiónov nerovnomerne rozdelená a ekonomick˘ i ºudsk˘ potenciál kaÏdého regiónu je rozhodujúcim faktorom jeho rozvojov˘ch moÏností a sumárom dlhodobého
v˘voja. Alarmujúce rozdiely v miere nezamestnanosti
hovoria v neprospech v˘chodu Slovenska a situáciu
regiónu Gemer komplikuje jeho geografická poloha,
podiel zamestnanosti v jednotliv˘ch sektoroch národného hospodárstva, vzdelanosÈ a etnická ‰truktúra populácie, podnikateºská aktivita a úroveÀ
infra‰truktúry.
Registrovaná miera nezamestnanosti
v okrese RoÏÀava k 28. 2. 2007 je 23,66 %,
ão je v ãíselnom vyjadrení 6 964 uchádzaãov o zamestnanie. Je to vysoké ãíslo
a v okrese, kde je miera nezamestnanosti
vysoká prakticky od r. 1990, je táto skutoãnosÈ traumatizujúca, nakoºko nájsÈ si
nové zamestnanie je pre uchádzaãov
veºmi ÈaÏké, niekedy prakticky nemoÏné.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v RoÏÀave sa
snaÏí pre zlep‰enie zamestnanosti vyuÏívaÈ v‰etky
nástroje aktívnej politiky trhu práce. V r. 2006 poskytol
príspevky na samozamestnanie vo v˘‰ke 13 065 660 Sk
a príspevok na zamestnanie znev˘hodneného uchádzaãa
o zamestnanie vo v˘‰ke 5 558 610 Sk. Vo veºkej miere sa
v spolupráci primátormi miest a starostami obcí
i zástupcami tretieho sektora vyuÏíva in‰titút aktivaãn˘ch prác: v r. 2006 sa v rámci nich zamestnalo v okrese
4 708 uchádzaãov o zamestnanie a 257 koordinátorov.
Ide o vysoké ãíslo a sme toho názoru, Ïe aktivaãné práce
vo veºkej miere pomáhajú obãanom dlhodobo evidovan˘m opäÈ sa zapojiÈ do pracovného procesu a získaÈ
urãité pracovné návyky.
Musíme v‰ak kon‰tatovaÈ, Ïe i v na‰om okrese zaãína
„svitaÈ na lep‰ie ãasy“, veì v r. 2006 zaãali v okrese
pôsobiÈ firmy, napr. strojárske PL-PROFY-RV s. r. o.,
CMF SLOVAKIA s. r. o., ãi BADINOTTI Slovakia s. r. o.,
ktorá sa zaoberá v˘robou rybárskych sietí. V r. 2007
zaãne s v˘robou firma UFT PRODUKTION s. r. o. Slovakia so zameraním na povrchovú úpravu dielov pre automobilov˘ priemysel. Aj keì ide väã‰inou o malé a stredné firmy, pre ná‰ okres sú veºk˘m prínosom, pretoÏe
prispievajú k vytváraniu nov˘ch pracovn˘ch miest.
Problematiku zamestnanosti rie‰i odbor zamestnanosti úradu s oddeleniami informaãn˘ch a poradensk˘ch
sluÏieb, sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb, odborného poradenstva, metodiky APTP a projektového riadenia, priãom v‰etci zamestnanci odboru vynakladajú maximálne
úsilie pre spokojnosÈ klientov. Neoddeliteºnou súãasÈou
úradu je i odbor sociálnych vecí s oddeleniami ‰tátnych
sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, peÀaÏn˘ch
príspevkov na kompenzáciu ËZP a sociálno-právnej
ochrany detí. KeìÏe zamestnanci odboru denno-denne
prichádzajú do styky s obãanmi, ktorí sa nachádzajú
v ÈaÏkej Ïivotnej situácii, je potrebná z ich strany maximálna tolerancia, ohºaduplnosÈ a pochopenie. Sú to
v‰ak erudovaní pracovníci, ktorí svoju prácu zvládajú
veºmi dobre.
Aj keì ide o neºahkú prácu, sme si vedomí toho, Ïe
úrad je tu pre obãana. Preto sa snaÏíme kaÏdému klientovi vychádzaÈ maximálne v ústrety.
JUDr. MARGITA PETROVÁ,
riaditeºka ÚPSVR RoÏÀava
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Okres Rožňava sa zaraďuje medzi regióny s najvyššou mierou
nezamestnanosti, pričom úrovňou evidovanej miery nezamestnanosti (k 31. 1. 2007 22,08 %, čo je 7 022 UoZ) mu patrí v poradí
okresov SR 6. miesto. Región je spolu so svojím širokým okolím
sužovaný neustále sa prehlbujúcim ekonomickým úpadkom.
HISTORICKÝ VÝVOJ REGIÓNU
História pracovn˘ch príleÏitostí ná‰ho
regiónu je spojená s obdobím jeho osídlenia, ktorého korene siahajú aÏ do star‰ej doby kamennej. Dôkazom je archeologicky ojedinel˘ nález opracovaného
kamenného hrotu, ktor˘ pochádza
z jaskyne Domica, ale aj nález hnedej
radiolaritovej ãepele, nájden˘ priamo

kovaná ako cesta 1. triedy, no navrhovaná je tu r˘chlostná komunikácia.
Konkrétny projekt je schválen˘ ministerstvom dopravy na úsek Lipovník –
Jablonov nad TurÀou, zaãiatok realizácie je naplánovan˘ na rok 2011, priãom
ide o vybudovanie r˘chlostnej komunikácie (R2) a cesty 1. triedy.

Cezhraničná spolupráca
v okrese Rožňava
v RoÏÀave. Historické pramene uvádzajú, Ïe baníctvo ako dominantné
odvetvie regiónu preÏívalo svoj najväã‰í rozkvet v 15. – 16. storoãí. Z nerastn˘ch surovín sa tu ÈaÏila najmä meì,
striebro, v 2. pol. 16. storoãia Ïelezná
ruda, v 1. pol. 19. storoãia sa tu vyrobilo aÏ 15 % celoslovenskej produkcie
Ïeleza. Zdroje rudn˘ch surovín v minulosti vytvorili podmienky pre rozvoj
baníctva, vìaka ãomu bola história
regiónu spájaná s bohatstvom a prosperitou, no súãasnosÈ s tvrd˘m bojom
o prácu a budúcnosÈ, ktorá je plná oãakávaní pozitívnych zmien.

SÚČASNÝ STAV
V okrese doteraz ãiastoãne pretrváva
tradiãná banská ãinnosÈ (ÈaÏba Ïeleznej
rudy a v˘roba vysokopecn˘ch peliet),
ÈaÏba vápenca, no zastúpenie tu má
i strojársky a textiln˘ priemysel (pletené a bavlnené o‰atenie, klobúky
a rybárske siete), v˘roba hygienick˘ch
v˘robkov, papierenská (zo‰ity) a potravinárska v˘roba. Pre pozitívny rozvoj
regiónu ako takého (zníÏenie miery
nezamestnanosti, zlep‰enie ekonomickej situácie) má v˘znam najmä vstup
zahraniãn˘ch investícií, ão umoÏÀuje
modernizáciu v˘roby, vyuÏitie nov˘ch
technológií, zv˘‰enie konkurencieschopnosti a odbytu produkcie.
Z hºadiska dopravnej infra‰truktúry
je situácia v regióne pre potenciálnych
investorov nevyhovujúca, ão je jednou
z príãin, preão si prednostne vyberajú
iné regióny. V súãasnosti je cestná
komunikácia Zvolen – Ko‰ice ‰pecifi-

Krásna Hôrka patrí medzi najzachovalej‰ie na Slovensku.
 OblasÈ Kazincbarczika – 64 649
obyvateºov Ïije v 33 sídeln˘ch útvaroch
na ploche 504 km2. Má rozsiahly chemick˘ priemysel s nadväzujúcim spracovateºsk˘m priemyslom. Nachádza sa
tu aj Národn˘ park Aggtelek, ktor˘
spolu s Národn˘m parkom Slovensk˘
kras sú biosférick˘mi rezerváciami
UNESCO. Kazincbarcika ako stredisko
oblasti má 34 000 obyvateºov.

EUROREGIÓN SLANÁ – RIMAVA
Slovenská agentúra Ïivotného prostredia pracovisko Rimavská Sobota z poverenia rád zdruÏení miest a obcí v Gemeri iniciovala 14. 9. 1999 v spolupráci so
‰tátnymi in‰titúciami a tretím sektorom
stretnutie, na ktorom bola podporená
my‰lienka zaloÏenia Únie Slanej s roz‰írením o cezhraniãnú spoluprácu s partnermi zo Ïupy Borsod – Abaúj – Zemplén. Na nasledujúcom stretnutí, ktoré
sa uskutoãnilo 30. 9. 1999, predstavitelia samospráv, mimovládnych organizácií a miestnej ‰tátnej správy okresov
Rimavská Sobota, RoÏÀava a Revúca
prijali deklaráciu, v ktorej vyjadrili
súhlas so zaloÏením Únie Slanej v hraniciach existujúcich okresov Rimavská
Sobota, RoÏÀava a Revúca v spolupráci
s niektor˘mi regiónmi Ïupy Borsod –
Abaúj – Zemplén (Ózd – Putnok,
Kazincbarczika, Miskolc a Tiszaujváros). 4. 10. 1999 sa zi‰li zástupcovia pripravovanej Únie Slanej zo Slovenska
s partnermi z Maìarska v Putnoku, kde
prijali vyhlásenie o spoloãnom 

Euroregión Slaná – Rimava
– infraštruktúra

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Okres RoÏÀava susedí s maìarskou
oblasÈou Kazincbarczika a toto územie
má obrovsk˘ potenciál z hºadiska rozvoja cestovného ruchu.
 Okres RoÏÀava – 61 887 obyvateºov
Ïije na 1 173 km2, je tu 62 sídeln˘ch
útvarov, najväã‰ím je RoÏÀava s 19 261
obyvateºmi. Jeho prosperita je od historick˘ch poãiatkov zaloÏená na ÈaÏbe
a spracovaní nerastného bohatstva.
Národn˘ park Slovensk˘ kras, najmohutnej‰í krasov˘ masív v strednej Európe, je súãasÈou svetového prírodného
dediãstva UNESCO. Stredovek˘ hrad

Euroregión Slaná – Rimava

NAJVÝZNAMNEJŠÍ INVESTORI V OKRESE ROŽŇAVA
Investor
Schiesser Eminence
SCA Hygiene products
Carmeuse société
Interkontakt Kyjev

Krajina
Švajčiarsko
Švédsko
Belgicko
Ukrajina

Spoločnosť
Gemtex Rožňava
SCA Gemerská Hôrka
Carmeuse Slovakia
Siderit s. r. o. Nižná Slaná

Odvetvie priemyslu
Textilný priemysel
Papierenský priemysel
Ťažba a spracovanie surovín
Ťažba a spracovanie rúd
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záujme podpísaÈ dohodu o spolupráci,
s koneãn˘m cieºom vytvoriÈ cezhraniãn˘ EUROREGIÓN SLANÁ – RIMAVA.
Dohodu o spolupráci v súlade s Európskou rámcovou dohodou o cezhraniãnej
spolupráci územn˘ch samospráv a verejnoprospe‰n˘ch orgánov prijatou v r.
1980 v Madride podpísal 10. 10. 2000
v RoÏÀave predseda Únie Slanej a Rimavy Ing. Franti‰ek Kardo‰ za slovenskú
stranu a Barnabá‰ Tamás predseda Sajó
– Rima Eurorégió za maìarskú stranu,
ãím zaloÏili organizaãn˘ rámec pre trvalo udrÏateºn˘ rozvoj EUROREGIÓNU
SLANÁ – RIMAVA leÏiaceho v povodí
Slanej na území oboch ‰tátov. Podpísaná dohoda dáva rámcovú orientáciu
spolupráce v ôsmich ãastiach, cieºom
spolupráce je rozvoj cezhraniãnej spolupráce v oblasti hospodárstva, cestovného ruchu, infra‰truktúry a kultúry, zlep‰enia Ïivotn˘ch podmienok obyvateºov
a ochrany Ïivotného prostredia.

INTERNÉ PROJEKTY ÚPSVR ROŽŇAVA

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

„Výhodnejšie
zamestnávanie
absolventov“

Cezhraniãná spolupráca predstavuje
aktivity zamerané na posilnenie a podporu susedsk˘ch vzÈahov obyvateºstva,
ako aj in‰titúcií na oboch stranách spoloãnej hranice alebo spoloãn˘ch hraníc
nielen v ich blízkosti, ale i vo vnútrozemí. Cieºom je umoÏniÈ obyvateºom
zlep‰enie ich Ïivota t˘m, Ïe okrem ‰tátnych zámerov na socio-ekonomick˘
rozvoj územia môÏu samostatne rozvíjaÈ aktivity v tomto smere aj s partnermi
z priºahl˘ch oblastí susedsk˘ch ‰tátov
pri vzájomnom re‰pektovaní vnútorn˘ch podmienok (prevaÏne právnych)
a zahraniãno-politickej orientácie ‰tátu.
Rozvoj cezhraniãnej spolupráce je plne
v súlade so zahraniãno-politickou
orientáciou Slovenskej republiky, ktorá
svoj postoj k nej deklarovala podpisom
a ratifikáciou Európskeho rámcového
dohovoru o cezhraniãnej spolupráci
medzi územn˘mi celkami, alebo orgánmi, ako aj ìal‰ími dokumentami.
V oblasti okresov RoÏÀava a Kazincbarczika funguje cezhraniãná spolupráca najmä na úrovni príslu‰n˘ch samospráv (v rámci obecn˘ch a mestsk˘ch
úradov), a to z viacer˘ch dôvodov:
 nedostatoãne vyvinutá infra‰truktúra,
 podobne orientované zameranie
priemyslu,
 v˘‰ka evidovanej miery nezamestnanosti na takmer rovnakej úrovni,
 rovnaká vzdelanostná a profesijná
‰truktúra UoZ a ZoZ,
 podobná ‰truktúra nahlasovan˘ch
voºn˘ch pracovn˘ch miest,
 platové podmienky na pribliÏne
rovnakej úrovni (minimálna mzda)
v oboch okresoch.
Spolupráca ÚPSVR RoÏÀava s in‰titúciami Munkaügyi Hivatal v okresoch
Ózd – Putnok, Kazincbarczika, Miskolc
a Tiszaujváros sa realizuje na úrovni
4

Názov projektu
„Investičná mapa
okresov Revúca
a Rožňava“
„Gemer – Praha
– Ljubljana a späť“
„Zvýšenie dostupnosti
pracovných ponúk
na trhu práce“
„Mozaika pomoci
ženám v materstve“

„Žena silná
aj v podnikaní“

„Klub práce – krok
správnym smerom“
„Nové kroky
v odborných
poradenských službách“
„Individuálna cesta
k riešeniu nezamestnanosti“

Cieľová skupina
- znevýhodnení UoZ
- miestna samospráva
a zamestnávatelia regiónu
- zahraniční a domáci investori
- UoZ vedený v evidencii
najmenej 3 mesiace
- uchádzači o zamestnanie
- záujemcovia o zamestnanie
- zamestnávatelia
- tehotné ženy pred nástupom
na materskú dovolenku
- ženy na materskej dovolenke
- ženy poberajúce rodičovský
príspevok
- ženy, ktoré neboli zaradené
do pracovného procesu
pred narodením dieťaťa
- znevýhodnení UoZ
(ženy vo veku18 – 55,
stupeň vzdelania 02 – 08)
- znevýhodnení uchádzači
o zamestnanie
- zamestnávatelia z okresu
Rožňava
- UoZ vedení v evidencii
(absolventi, ženy po materskej
dovolenke atď.)
- UoZ
- zamestnávatelia
- UoZ vedení v evidencii
aspoň 3 mesiace

vzájomnej v˘meny informácií t˘kajúcich sa aktuálnej situácie na trhu práce,
aktivít zameran˘ch na zlep‰enie moÏností uplatnenia sa UoZ a ZoZ na trhu
práce, ão má následne vplyv na zlep‰enie socio-ekonomickej situácie obyvateºstva, atì. ÚPSVR RoÏÀava realizoval
v r. 2004 – 2007 niekoºko intern˘ch
projektov a aktivít, priãom niektoré
z nich boli orientované na cezhraniãnú
spoluprácu medzi Slovenskou a Maìarskou republikou.
 „Preplácanie ãasti cestovn˘ch
v˘davkov pre uchádzaãov o zamestnanie v prihraniãn˘ch regiónoch“ – koordinátorom projektu bolo Ústredie PSVR
a miestom implementácie pilotného
projektu medzi in˘mi aj ÚPSVR v RoÏÀave na základe § 54 ods.1 a ods. 2
písm. a) zákona ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení
neskor‰ích predpisov. Pilotn˘ projekt
bol zameran˘ na overenie nového
nástroja aktívnych opatrení na trhu
práce s cieºom zv˘‰iÈ podporu cezhraniãnej mobility pracovn˘ch síl formou
preplácania ãasti cestovn˘ch v˘davkov
v prihraniãn˘ch regiónoch pre UoZ
z prihraniãn˘ch oblastí SR s Maìarskou republikou, Rakúskou republikou,
Poºskou republikou a âeskou republi-
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Celkové predpokl.
finančné náklady
360 000 Sk

2 695 712 Sk
810 900 Sk

26 400 Sk

1 500 000 Sk

1 055 720 Sk

488 500 Sk

368 000 Sk

410 000 Sk

kou. Na základe Ïiadostí bola UoZ
poskytnutá náhrada ãasti cestovn˘ch
v˘davkov, ktorá im mala pomôcÈ
preklenúÈ poãiatoãné obdobie po ich
nástupe do zamestnania v cudzej krajine spojené so zv˘‰en˘mi v˘davkami,
predov‰etk˘m na cestovné hromadn˘mi dopravn˘mi prostriedkami z miesta
trvalého pobytu do miesta v˘konu
práce a späÈ.
 „Gemer – Praha – Ljubljana a späÈ“
– projekt zameran˘ na podporu medzinárodnej mobility pracovn˘ch síl so
zreteºom na jazykovú bariéru nezamestnan˘ch osôb v regióne prostredníctvom
nového opatrenia aktívnych opatrení
na trhu práce, kde i‰lo o moÏnosÈ preplácania ãasti cestovn˘ch v˘davkov pri
získaní zamestnania v âeskej republike
alebo v Slovinsku. Zámerom projektu
bolo prispôsobiÈ regionálny trh práce
v okresoch RoÏÀava a Revúca meniacim sa podmienkam v otázkach pohybu
klientov za prácou v medzinárodnom
rozsahu. Prijateºná geografická vzdialenosÈ medzi regiónom Gemer a âeskou
republikou a Slovinskom a minimálna
jazyková bariéra vystupujú ako dôleÏité
ãinitele a predpoklady pre tvorbu
a posilÀovanie kvalitného a prosperujúceho medzinárodného trhu práce. Predpokladané finanãné náklady na realizá-
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ciu projektu boli 2 695 712 Sk, priãom
náklady na jednotlivca ãinili 13 478 Sk.
 „1. cezhraniãná regionálna burza
práce“ – konala sa dÀa 26. 9. 2006
v priestoroch divadla Actores a pozvanie na Àu prijali okrem slovensk˘ch
zamestnávateºov a sprostredkovateºsk˘ch agentúr i zamestnávatelia a agentúry z âeskej republiky a Maìarska.
Ponúkali spolu 1 490 voºn˘ch pracovn˘ch miest, najmä v oblasti stavebníctva, elektropriemyslu, textilného,
potravinárskeho a papierenského priemyslu, hotelierstva a gastronómie.
Okrem intern˘ch projektov sa ÚPSVR
RoÏÀava podieºal i na extern˘ch, kde
participoval na ich realizácii v pozícii
spolupracujúceho subjektu.
 „Odbornou prípravou nezamestnan˘ch k rozvoju ºuského potenciálu
v oblasti Gemera“ – v spolupráci s OZ
Dediãstvo diela Dob‰inského, kde i‰lo
o realizáciu ‰pecifického okruhu vzdelávania a prípravy pre trh práce, ão by
malo UoZ umoÏniÈ zlep‰enie celkovej
orientácie na trhu práce, zlep‰iÈ ich
zamestnateºnosÈ – najmä v oblasti
cestovného ruchu. Odd. EURES ÚPSVR
RoÏÀava sa spolupodieºalo na implementácii uÏ spomínaného projektu, priãom vykonal v˘ber UoZ z aktuálnej
databázy na základe vy‰pecifikovan˘ch
poÏiadaviek realizátora projektu. Prvá
fáza projektu bola úspe‰ne ukonãená
dÀa 8. 12. 2006, priãom vzdelávací kurz
absolvovalo 14 frekventantov. Plánovan˘ termín ukonãenia druhej fázy kurzu
je stanoven˘ na 20. 3. 2007 s poãtom
frekventantov 12. Projekt je prepojen˘
na uÏ prebiehajúcu v˘stavbu tématického parku spolu s hotelov˘m komplexom neìaleko jaskyne Domica, ktorá je
prepojená s maìarskou ãasÈou jaskyne
Baradla v Aggtelek-u, a práve v tomto

zariadení by mali nájsÈ svoje uplatnenie
úspe‰ní absolventi kurzu. DôleÏitú
úlohu by mal zohraÈ ÚPSVR RoÏÀava
i pri realizácii v˘berov˘ch konaní na
obsadenie novovzniknut˘ch pracovn˘ch miest v uÏ spomínanom rekreaãnom zariadení.
 „Otvorenie Kongresového centra
v RoÏÀave“ – ide o kongresové centrum, ktoré vzniklo rekon‰trukciou existujúcich priestorov radnice. Tieto priestory slúÏia na realizáciu seminárov,
konferencií,
rôznych
prezentácií
a podobn˘ch informaãn˘ch podujatí,
ktoré by mali napomôcÈ k zlep‰ovaniu
podnikateºsk˘ch podmienok v regióne
Slaná – Rimava, k podpore a udrÏiavaniu uÏ existujúcich obchodn˘ch vzÈahov a spolupráce medzi in‰titúciami
a zamestnávateºmi na slovenskej
a maìarskej strane hraníc. Odd. EURES
ÚPSVR RoÏÀava pri príleÏitosti oficiálneho otvorenia a zahájenia ãinnosti
Kongresového centra dÀa 8. 9. 2006
prezentovalo svoju ãinnosÈ a projekty
v rámci cezhraniãnej spolupráce.
Cezhraniãná spolupráca ako rozsiahly súbor procesov si v‰ak vyÏadovala prijímaÈ mnohé administratívno-právne, technické, ekonomické, sociálne a kultúrne opatrenia, ktoré podporovali a upravovali vzájomné vzÈahy
medzi rôznymi subjektmi po oboch
stranách hraníc v súlade s uzatvoren˘mi zmluvami a dohodami (napr. vznik
Kongresového centra v RoÏÀave).
Zdroj: www.euroregion-slana-rimava.sk
www.civil.gov.sk

Bc. ANDREA FAŤAROVÁ
Mgr. IZABELA HRICOVÁ,
EURES asistentky ÚPSVR Rožňava

Sociálne
služby
ÚPSVR
v Rožňave
Za úãelom efektívnej tvorby komunitného plánu sociálnych sluÏieb
okresu RoÏÀava oddelenie informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb ÚPSVR
v RoÏÀave vypracovalo KATALÓG
SOCIÁLNYCH SLUÎIEB POSKYTOVAN¯CH ÚRADOM. Na stránkach tohto materiálu nájdete v‰etky
sociálne sluÏby finanãného (napr.
príspevky, dotácie, ‰tátne a sociálne
dávky) a nefinanãného charakteru
(poradenstvo, prevencia) poskytované zamestnancami jednotliv˘ch
oddelení, resp. odborov, teda kompletn˘ prehºad o sociálnych sluÏbách poskytovan˘ch úradom, údaje
o kontaktn˘ch osobách, ktoré sú
kompetentné poskytovaÈ akékoºvek
bliÏ‰ie informácie o nárokoch na
tú-ktorú sluÏbu, ich telefónne ãísla,
e-mailové adresy, ãísla kancelárií,
i podmienky, ktoré musí uchádzaã
spæÀaÈ pri uchádzaní sa o získanie
sociálnych sluÏieb finanãného charakteru.
Spracovanie takéhoto katalógu si
vyÏiadal dopyt organizácií pôsobiacich v sociálnej sfére po komplexn˘ch informáciách o ãinnosti, pôsobnosti úradu a klientele, ktorej svoje
sluÏby úrad poskytuje. Katalóg je
verejne prístupn˘ v priestoroch
úradu, v kanceláriách prvého kontaktu, na kaÏdom oddelení úradu,
v priestoroch informaãn˘ch a poradensk˘ch stredísk, resp. na webovej
stránke úradu: www.upsvar-rv.sk.
Mgr. MÁRIA KUCHTOVÁ,
vedúca oddelenia IPS
ÚPSVR Rožňava

Kongresové centrum Rožňava
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 3/2007

5

SPZ_3_07

24.3.2007

9:56

Stránka 6

PREDSTAVUJEME

Nezamestnanosť
v Rožňavskom okrese
Okres Rožňava sa nachádza na juhovýchode SR, jeho 61 887 obyvateľov žije na 1 173 km2, južná
hranica okresu je štátnou hranicou s Maďarskom. Má 62 sídelných útvarov, okresným mestom je
Rožňava s 19 261 obyvateľmi. Ekonomika okresu bola od historických počiatkov založená na ťažbe
a spracovaní prírodného bohatstva.
HISTORICKÉ SÚVISLOSTI
V nadväznosti na historickú priemyselnú základÀu sa existujúci priemysel v minulosti zameriaval na vyuÏitie surovinov˘ch zdrojov okresu. Negatívnym momentom zostala
vysoká energetická nároãnosÈ v˘roby vypl˘vajúca z profilácie zameranej na bansk˘, ÈaÏobn˘, spracovateºsk˘, strojársky, textiln˘, potravinársky priemysel a priemysel papiera
a celulózy. V dôsledku tejto nepriaznivej skladby, menej
priazniv˘ch podmienok pre poºnohospodárstvo, útlmu
a likvidácie banskej ãinnosti a likvidáciou prezamestnanosti v ‰tátnom i druÏstevnom sektore sa okres RoÏÀava
stal jedn˘m z najviac postihnut˘ch okresov procesom re‰trukturalizácie a ekonomickej reformy hospodárstva. Nedostatoãná schopnosÈ regionálnej ekonomiky vytváraÈ ekonomické podmienky pre dlhodobé zvy‰ovanie poãtu nov˘ch
produktívnych pracovn˘ch miest prevy‰ujúcich poãet
zaniknut˘ch priamo nadväzuje na nízku ekonomickú efektívnosÈ a zaostalosÈ ‰truktúry ekonomiky regiónu a vyúsÈuje do problémov na trhu práce, hlavne úrovne miery nezamestnanosti, priãom sa dlhodobo zaraìuje medzi 6 okresov
s najvy‰‰ou mierou nezamestnanosti na Slovensku. S t˘m
úzko súvisia ìal‰ie problémové oblasti – sociálna situácia,
úroveÀ ekonomickej produkãnej v˘konnosti, úroveÀ vzdelania a pod.
MEDZIROČNÉ POROVNANIE VÝVOJA EVIDOVANEJ MN
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centuálneho bodu. V januári 2007 v súvislosti so sezónnosÈou
trhu práce a ukonãením pracovn˘ch pomerov na dobu urãitú
do‰lo k jej prechodnému nárastu na úroveÀ 22,09 %.

ŠTRUKÚRA UCHÁDZAČOV
O ZAMESTNANIE
Problémom trhu práce v okrese je vysok˘ poãet ÈaÏko
zamestnateºn˘ch evidovan˘ch UoZ, ão je jedn˘m z hlavn˘ch sociálnych dôsledkov ekonomickej transformácie.
Z uvedeného dôvodu dochádza k rastu poãtu osôb, u ktor˘ch je v dôsledku rozliãn˘ch znev˘hodnení riziko sociálneho vylúãenia. Patria sem dlhodobo a veºmi dlhodobo
evidované nezamestnané osoby s nízkou úrovÀou zruãností a osoby s nízkou kvalifikáciou, ktorá nezodpovedá
poÏiadavkám trhu práce. V˘razn˘m podielom sa na tejto
skupine podieºa rómske etnikum. PrevaÏná väã‰ina z nich
je dlhodobo vylúãená z trhu práce, odkázaná na dávky
sociálnej pomoci a Ïije na hranici chudoby.
Z hºadiska ‰truktúry je najv˘raznej‰ím problémom
regionálneho trhu práce v okrese vysok˘ podiel dlhodobo
evidovan˘ch UoZ. V r. 2006 v priemere aÏ 66,1 % UoZ
bolo v evidencii dlh‰ie ako jeden rok, 51,4 % viac ako dva
roky, pritom v r. 2004 – 2006 nárast podielu zaznamenávame v oboch segmentoch UoZ, av‰ak nárast je v˘raznej‰í
u UoZ, ktorí sú v evidencii viac neÏ 24 mesiacov (o 10,1
percentuálnych bodov), k˘m u UoZ v evidencii viac ako 12
mesiacov je nárast o 5,9 percentuálnych bodov, ão svedãí
o prehlbovaní problému dlhodobej nezamestnanosti a znamená to, Ïe vy‰‰iu dynamiku umiestÀovania sa na trhu
práce zaznamenávame u UoZ s krat‰ou dobou evidencie.
ŠTRUKTÚRA UOZ PODĽA DOBY EVIDENCIE K 31. 1. 2007
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VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI
Celoplo‰n˘ nárast nezamestnanosti, ktor˘ dosiahol svoje
maximum v januári 2000, keì evidovaná miera nezamestnanosti okresu dosiahla 33,5 %, sa podarilo v posledn˘ch
rokoch eliminovaÈ. Od r. 2004 aj napriek neustálemu poklesu
poãtu ekonomicky aktívneho obyvateºstva sme zaznamenali
nárast priemerného evidenãného poãtu zamestnancov (o 4,4 %),
poãtu fyzick˘ch osôb o 7,1 % a poãtu právnick˘ch osôb
dokonca o 12,1 %. Smerovanie ãinnosti ÚPSVR v uvedenom
období bolo cielené na zvy‰ovanie zamestnanosti aktívnym
vyhºadávaním voºn˘ch pracovn˘ch miest v regióne aj blízkom okolí ako aj nástrojmi aktívnej politiky trhu práce. Od
zaãiatku r. 2004 do‰lo k poklesu evidovanej miery nezamestnanosti z 30,13 % na 21,01 % na konci r. 2006, t. j. o 9,12 per6
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ŠTRUKTÚRA UOZ PODĽA STUPŇA DOSIAHNUTÉHO
VZDELANIA K 31. 1. 2007
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ÚroveÀ nezamestnanosti v˘razne koreluje aj so stupÀom
vzdelania, zvlá‰È v okrese RoÏÀava, kde v˘razn˘m negatívom
trhu práce je nízka vzdelanostná úroveÀ evidovan˘ch nezamestnan˘ch. V r. 2006 bolo v evidencii úradu práce priemerne 80 % UoZ, ktorí nemajú maturitu, t. j. so stupÀom vzdelania niÏ‰ím ako 02, pritom, aj keì poãet UoZ tejto kategórie
klesá, ich podiel na celkovom poãte evidovan˘ch rastie.

VYUŽÍVANIE NÁSTROJOV
AKTÍVNEJ POLITIKY TRHU PRÁCE
Stabilizácia trhu práce regiónu bola dosiahnutá aj novou
aktívnou politikou trhu práce, ktorá pre‰la po roku 2004
mnoh˘mi zmenami.

Výsledky APTP za roky 2004 – 2006 z hľadiska
počtu zúčastnených UoZ a dohodnutej sumy FP

§ 46
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 56
§ 57
§ 60

Obdobie
2004 – 2006
Počet zaradených UoZ
2 150
Dohodnutá suma FP/v tis.Sk/
12 407 774
Počet umiestnených UoZ
451
Dohodnutá suma FP/v tis.Sk/
31 837 569
Počet umiestnených UoZ
200
Dohodnutá suma FP/v tis.Sk/
14 361 018
Počet zaradených UoZ
1 394
Dohodnutá suma FP/v tis.Sk/
17 329 200
Počet obsadených miest
21 586
Dohodnutá suma FP/v tis.Sk/
108 019 591
Počet podporených UoZ
4
Dohodnutá suma FP/v tis.Sk/
37 510
Počet umiestnených UoZ
14
Dohodnutá suma FP/v tis.Sk/
2 969 000
Počet umiestnených UoZ
16
Dohodnutá suma FP/v tis.Sk/
3 228 994
Počet podporených PM
56
Celková schválená suma FP/v tis.Sk/ 2035074

Z tabuºky porovnávajúcej pouÏitie jednotliv˘ch nástrojov
APTP z hºadiska poãtu vytvoren˘ch miest a dohodnutej
sumy vypl˘va, Ïe z hºadiska poãtu umiestnen˘ch UoZ na jednotlivé nástroje APTP za obdobie 2004 – 2006 jednoznaãne
najv˘znamnej‰ie miesto v na‰om regióne zaberá aktivaãná
ãinnosÈ UoZ, ão súvisí so zlou sociálno-ekonomickou situáciou regiónu a nevyhovujúcou ‰truktúrou UoZ s vysok˘m
podielom dlhodobo nezamestnan˘ch s nízkym stupÀom
vzdelania. V˘znam tohto nástroja moÏno vidieÈ vo zv˘‰ení
zamestnateºnosti UoZ a udrÏaní ich pracovn˘ch návykov
a tieÏ v zlep‰ení sociálnej situácie marginalizovan˘ch skupín
UoZ. Na druhej strane, organizovanie aktivaãn˘ch prác neovplyvÀuje priamo disponibilnú mieru nezamestnanosti.

Projekt kontrol
V rámci predchádzania rôznym sociálno-patologick˘m javom
na základe vypracovaného Projektu kontrol zá‰koláctva a na
podávanie alkoholu mladistv˘m v pohostinstvách a na in˘ch
verejne prístupn˘ch miestach na území mesta RoÏÀavy v spolupráci s mestom RoÏÀava, Okresn˘m riaditeºstvom PZ
v RoÏÀave a ·kolsk˘m úradom v RoÏÀave bolo v r. 2006 vykonan˘ch 24 kontrol v denn˘ch aj noãn˘ch hodinách.
V doobedÀaj‰ích hodinách za aktívnej spolupráce sociálnych kurátorov, kde jednotlivé akcie boli zamerané na podávanie alkoholick˘ch nápojov v re‰tauraãn˘ch zariadeniach a pre-

Pomerne vysok˘ poãet UoZ umiestnen˘ch na vzdelávacie
aktivity v r. 2004 a 2005 poklesol v súvislosti s legislatívnymi zmenami, ako i v spojitosti s ekonomickou stabilitou regiónu, keì zvlá‰È snaha úradu o organizovanie cielen˘ch
rekvalifikácií naráÏa na ch˘bajúce poÏiadavky zo strany
zamestnávateºov. Je to spôsobené nepriaznivou situáciou
regiónu vo väã‰ine determinantov rozvoja, hlavne pokiaº ide
o ekonomickú situáciu. Na druhej strane nepriaznivá kvalifikaãná a vzdelanostná úroveÀ UoZ vytvára priestor pre vyuÏívanie uvedeného nástroja. Nárast zaznamenáva poãet t˘ch,
ktor˘ sa umiestnili na trhu práce po ukonãení vzdelávania.
V r. 2004 úspe‰nosÈ rekvalifikácií dosiahla 32 %, v r. 2005
33,5 % a v r. 2006 uÏ 40,9 %.
Vysok˘ záujem zamestnávateºov i samotn˘ch absolventov sme zaznamenali v hodnotenom období o absolventskú
prax, priãom sme za hodnotené obdobie umiestnili 1 394
absolventov v organizáciách ‰tátnej a verejnej správy
i u podnikateºsk˘ch subjektov z dôvodu, Ïe absolventi sú
jazykovo zdatní, ovládajú poãítaã, majú záujem o prácu.
Neraz ide o miesta s perspektívou trvalého pracovného
pomeru. Len v r. 2006 sa z 314 absolventov zaraden˘ch na
absolventskú prax zamestnalo 18 u toho zamestnávateºa,
u ktorého vykonávali prax.
V rámci nástrojov APTP zameran˘ch na tvorbu nov˘ch
pracovn˘ch miest (§ 49, § 50) bolo v hodnotenom roku
kumulatívne umiestnen˘ch 651 UoZ. Napriek nespornému
v˘znamu uveden˘ch nástrojov pre podporu malého a stredného podnikania v regióne naráÏa ich ‰ir‰ie uplatnenie na
problém nevyhovujúcej kvalifikaãnej ‰truktúry UoZ s nízkym stupÀom vzdelania. KeìÏe momentálne je takmer
63 % UoZ dlhodobo evidovan˘ch, u mnoh˘ch UoZ je problémom aj v˘‰ka príspevku, ktorá ãasto nie je motivaãná
pre zaãatie podnikania, a ani úverová politika bánk nezohºadÀuje reálnu finanãnú zaÈaÏenosÈ pre rozbehnutie podnikania. Rovnaké hºadiská – ‰truktúra UoZ a v˘‰ka príspevku sú bariérou aj pri ‰ir‰om uplatnení príspevku na
zamestnanie znev˘hodneného UoZ v zmysle § 50 Zákona
o sluÏbách zamestnanosti.
Príspevok obãanovi so zdravotn˘m postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej
ãinnosti (§ 57) ako aj príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a na ich zachovanie (§ 56) sú
financované prostredníctvom Národného projektu ã. II. –
Podpora zamestnávania obãanov so zdravotn˘m postihnutím. V priebehu rokov 2004 – 2006 bolo umiestnen˘ch 30
obãanov so zdravotn˘m postihnutím, priãom záujem o tieto
nástroje rástol.
Ing. EVA ŠVANTNEROVÁ,
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti
Ing. DANIELA POTOČNÁ,
odd. informatiky, analýz a štatistických zisťovaní
ÚPSVR Rožňava

javy extrémizmu, sa zdrÏiavalo v ãase vyuãovania mimo priestorov ‰koly 51 detí. Vo veãern˘ch a noãn˘ch hodinách bola kontrola zameraná na kontrolu podávania alkoholu mladistv˘m.
V pohostinsk˘ch zariadeniach sa zdrÏiavalo 31 mladistv˘ch.
V rámci rie‰enia problému zá‰koláctva a poÏitia alkoholu
u malolet˘ch a mladistv˘ch sociálni kurátori previedli pohovory s rodiãmi aj deÈmi. ëalej boli oboznámené príslu‰né
‰koly a boli vyÏiadané charakteristiky z jednotliv˘ch ‰kôl. Na
základe zisten˘ch skutoãností boli prijaté patriãné v˘chovné
opatrenia.
Mgr. ELEONÓRA CIBERAJOVÁ,
Bc. VALÉRIE HUŤANOVÁ,
sociálni kurátori ÚPSVR Rožňava
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skupina obãanov, ktorí sú poberateºmi
starobného dôchodku alebo inej
dôchodkovej dávky, alebo sociálneho
dôchodku a v˘‰ka ich príjmov nedosahuje sumy Ïivotného minima a tieto
osoby sú v systéme pomoci v hmotnej
núdzi. KeìÏe si vyÏadujú osobitn˘, citliv˘ a trpezliv˘ prístup, najvhodnej‰ím rie‰ením sa nám javilo vytvorenie
samostatnej agendy, ktorú zabezpeãuje

Klient – naša priorita
Okres Rožňava patrí medzi regióny so špecifickým postavením.
Vývoj v sociálnej oblasti ovplyvňuje pretrvávajúca situácia vo vysokej nezamestnanosti. Odráža sa to predovšetkým v nemennom
a miestami narastajúcom počte občanov odkázaných na pomoc
v hmotnej núdzi.
ODDELENIE POMOCI
V HMOTNEJ NÚDZI
K˘m v januári 2006 oddelenie pomoci
v hmotnej núdzi poskytovalo dávku
a príspevky 4 934 poberateºom a 11 276
spoloãne posudzovan˘m osobám,
v januári 2007 to bolo uÏ 5 387 poberateºov a 11 486 spoloãne posudzovan˘ch osôb.
Napriek vysokému poãtu klientov,
s ktor˘mi oddelenie pomoci v hmotnej
núdzi pracuje, je na‰ou prioritou
zabezpeãenie kompletného servisu pre
klienta v podobe poskytovania pomoci
pri rie‰ení jeho nepriaznivej Ïivotnej
situácie, pomôcÈ mu zreálniÈ jeho oãakávania. S cieºom skvalitnenia a zefektívnenia práce na oddelení bolo vytvorené e‰te v r. 2005 pracovisko prvého
kontaktu. Jeho úlohou je poskytnutie
komplexn˘ch informácií pre klienta,
usmernenie pri ìal‰om vybavovaní
a rie‰ení jeho sociálnej situácie,
pomoc pri vypæÀaní Ïiadosti o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov. V neposlednom rade sme
t˘mto krokom chceli zabezpeãiÈ väã‰í
priestor pre rozhodovaciu ãinnosÈ.
ëal‰ím ‰pecifikom oddelenia je
spôsob rie‰enia problémov skupiny
poberateºov dávok v hmotnej núdzi
nad 62 rokov, ktorá sa vyprofilovala
novelizáciou zákona ã. 599/2003 Z. z.
v znení neskor‰ích predpisov. Je to

VÝVOJ POČTU POBERATEĽOV DÁVOK V HMOTNEJ NÚDZI
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Pozitívna motivácia
alebo o poskytovaní dotácií
Od poskytnutia prvých dotácií na stravu, školské potreby a motivačného príspevku prešli takmer tri roky. V podmienkach nášho
úradu možno konštatovať, že poskytovanie dotácií má narastajúcu tendenciu, ktorá súvisí aj s nárastom skupiny poberateľov
dávok v hmotnej núdzi.
Práve poskytovanie t˘chto dotácií
hodnotíme ako jeden z veºmi pozitívnych nástrojov, ktor˘m sa hlavne
v regiónoch, k ak˘m patrí aj RoÏÀava:
sociálne
rozdiely
 zmen‰ujú
medzi deÈmi,
 zlep‰uje sa ‰kolská dochádzka,
 skvalitÀuje vyuãovací proces
a v neposlednom rade ako po8

zitívnu motiváciu detí zlep‰iÈ si
prospech.
Poãas celého obdobia poskytovania
dotácií oddelenie spolupracuje so
zriaìovateºmi, obecn˘mi úradmi, ‰kolsk˘mi jedálÀami, komunitn˘mi pracovníkmi, rodiãmi a pedagógmi.
Veºk˘m prínosom bolo roz‰írenie
okruhu detí, pre ktoré moÏno poskytovaÈ dotácie. Jedná sa o deti z rodín,
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ktor˘ch priemern˘ mesaãn˘ príjem za
posledn˘ch 6 po sebe nasledujúcich
mesiacov je najviac vo v˘‰ke Ïivotného minima. T˘mto spôsobom sa zlep‰ila sociálna situácia napr. osamel˘ch
matiek, ktor˘ch príjem pozostáva
z rodiãovského príspevku, prídavkov
na deti a v˘Ïivného.

Mgr. INGRID MARTINKOVÁ,
vedúca odd. pomoci v hmotnej núdzi
Ing. JANA CMORIKOVÁ,
vecný správca ISOP KP
ÚPSVR Rožňava
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PREDSTAVUJEME
jeden z pracovníkov oddelenia. Prax
nám ukázala, Ïe na‰a voºba bola správna. Práca na oddelení pomoci v hmotnej núdzi v‰eobecne je veºmi nároãná.
O to viac nás te‰í minimálny poãet
odvolaní. Tento stav je v˘sledkom
práce celého kolektívu oddelenia
a predov‰etk˘m práce s klientom,
ktor˘ je na‰ou prioritou.

ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY
Systém ‰tátnej sociálnej podpory na
odbore sa realizuje cez oddelenie ‰tátnych sociálnych dávok. Pozostáva
z jednorazov˘ch a opakovan˘ch dávok
a príspevkov. Z hºadiska poãtu poberateºov a objemu vyplaten˘ch finanãn˘ch prostriedkov najrozsiahlej‰ou
dávkou ‰tátnej sociálnej podpory sú
prídavky na deti. Za január 2007 poãet
poberateºov v okrese RoÏÀava dosiahol
ãíslo 8410 a bolo vyplaten˘ch 8 058
960 Sk. Demografick˘ v˘voj v okrese
v˘razne ovplyvÀuje poãet poberateºov
rodiãovského príspevku. Títo poberatelia tvoria druhú najpoãetnej‰iu skupinu. V januári 2007 dosiahol poãet
poberateºov 1 635 a vyplaten˘ch bolo
7 258 400 Sk.

ODDELENIE PEŇAŽNÝCH
PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIE
SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤZP
Aj keì rok 2006 nebol rokom dôleÏit˘ch legislatívnych zmien zákona ã.
195/1998 Z. z o sociálnej pomoci
v znení neskor‰ích zmien a doplnkov,
ktoré by do znaãnej miery ovplyvnili
prvostupÀové rozhodovanie v oblasti
kompenzácii sociálnych dôsledkov
ÈaÏkého zdravotného postihnutia
obãanov, boli zamestnanci oddelenia
PPnK dostatoãne vyÈaÏení najmä
z dôvodu nárastu poãtu poberateºov

jednotliv˘ch príspevkov. V porovnaní
s rokom 2005 ide o nárast poãtu poberateºov o 300, priãom tu nie sú zahrnutí poberatelia tzv. jednorazov˘ch
príspevkov, ako je príspevkov na úpravu rodinného domu, bytu, resp. garáÏe, príspevkov na kúpu osobného
motorového vozidla a príspevkov na
kúpu pomôcok. Vzrástol najmä poãet
obãanov, ktor˘m bol poskytnut˘ príspevok na úpravu rodinného domu,
bytu, resp. garáÏe. V porovnaní s r.
2005 ide o nárast o 225 % (v r. 2005
priznan˘ príspevok 24 obãanom, v r.
2006 54 obãanom).
Vzrástol aj poãet poberateºov príspevku za opatrovanie, v men‰ej miere
u ostan˘ch príspevkov. V˘‰ka ãerpan˘ch finanãn˘ch prostriedkov na príspevky bola 77 mil. 551-tis. Sk. Oproti
r. 2005 ide o nárast o 11 mil. 654-tis.
Sk, v percentuálnom vyjadrení vzrástlo toto ãerpanie o 18 %. Tento trend
oãakávame aj v r. 2007, na ão má vplyv
najmä demografick˘ v˘voj okresu. Pribúda veková kategória star‰ích obãanov, obãanov v dôchodkovom veku,
a teda aj zdravotne postihnut˘ch obãanov.
V r. 2006 tak bola ãinnosÈ oddelenia v prevaÏnej miere orientovaná
najmä na vydávanie rozhodnutí
a vybavovanie podaní od obãanov,
zv˘‰enú pozornosÈ sme venovali aj
terénnej sociálnej práci. Rozhodnutia
boli vydávané v zákonom stanoven˘ch
lehotách, v ojedinel˘ch prípadoch boli
konania preru‰ené, celkovo bolo v r.
2006 vydan˘ch 2 897 prvostupÀov˘ch
rozhodnutí. Za pozornosÈ stojí to, Ïe aj
v tomto roku sme mali nízky poãet
odvolaní proti prvostupÀov˘m rozhodnutiam, na celkov˘ poãet vydan˘ch rozhodnutí, bolo podan˘ch len

POROVNANIE POČTU DETÍ POBERAJÚCICH DOTÁCIU
NA MOTIVAČNÝ PRÍSPEVOK (FEBRUÁR 2006 A 2007)
500
 2006
400
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31 odvolaní, z nich 25 boli druhostupÀov˘m úradom potvrdené. Toto kritérium nás tak radí medzi úrady práce
sociálnych vecí a rodiny s najniÏ‰ím
podielom poãtu odvolaní na celkov˘
poãet vydan˘ch rozhodnutí a tieÏ aj
s najniÏ‰ím podielom zmenen˘ch, zru‰en˘ch a vráten˘ch rozhodnutí na
nové konanie.

ODDELENIE SOCIÁLNOPRÁVNEJ
OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ
KURATELY
Práca oddelenia sa sústreìuje na:
 zabezpeãovanie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
malolet˘ch, mladistv˘ch a plnolet˘ch fyzick˘ch osôb,
 zabezpeãenie náhradnej rodinnej
starostlivosti pre deti.
Oddelenie rie‰i aj komplikované
prípady, ktoré si vyÏadujú súãinnosÈ
viacer˘ch zainteresovan˘ch subjektov.
Prácu oddelenia komplikuje v na‰om
okrese nedostatoãne vybudovaná sieÈ
sociálnych zariadení, ako sú napr.
útulky a krízové centrá. Napriek vysokej nároãnosti práce, problémom,
ktoré priná‰a denná prax, na‰ou prioritou je profesionálny a ºudsk˘ prístup, ktor˘ je základom kvalitnej sociálnej práce.

PREHĽAD DETÍ PODĽA NÁROKU NA DOTÁCIU NA STRAVU
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RSDr. MATILDA JAKUBÍKOVÁ,
riaditeľka odboru sociálnych vecí
Mgr. INGRID MARTINKOVÁ,
vedúca OPvHN
Ing. ĽUDMILA ČAPÓOVÁ,
vedúca odd. PPnK
ÚPSVR Rožňava
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PROJEKT

Rodina je základnou stavebnou jednotkou spoločnosti. Ak má
plniť svoje poslanie, všetci jej členovia musia byť spokojní. Vo
svojej praxi sa však stretávame s bezradnosťou žien, ktoré síce
čaká pekné poslanie – materstvo, ale nevedia, čo a kedy potrebujú vybaviť. Nesmelo sa pohybujú po chodbách nášho úradu,
zastavia sa pri každých dverách a hľadajú odpoveď na otázku:
„Čo ďalej?“
eì sme prem˘‰ºali nad projektom na na‰om odbore, jednoznaãne sme sa zhodli, Ïe je treba
pomôcÈ Ïenám – matkám. Táto téma je
aktuálna a dôleÏitá a treba jej venovaÈ
patriãnú pozornosÈ. KeìÏe odpovedí
na otázky Ïien je veºa, tak sa nám
zároveÀ ponúkol aj názov projektu:
„Mozaika pomoci Ïenám v materstve“.

K

 aktivácia záujmu mlad˘ch Ïien na
rodiãovskom príspevku, zreálnenie ich
predstáv o pracovnej budúcnosti (skupina Ïien, ktoré boli v evidencii
ÚPSVR);
 zlep‰enie zamestnateºnosti Ïien –
matiek pred vyãerpaním obdobia rodiãovského príspevku, informaãno-poradenské aktivity;

Mozaika pomoci
ženám v materstve
HLAVNÝM ZÁMEROM PROJEKTU
bola starostlivosÈ o vybranú skupinu
tehotn˘ch Ïien, o skupinu Ïien po ukonãení poberania materského príspevku
a o skupinu Ïien rok pred ukonãením
poberania rodiãovského príspevku.
Menovaná skupina Ïien patrí
medzi rizikovú skupinu obyvateºstva.
Na‰ím zámerom bolo pomôcÈ matkám
preklenúÈ obdobie, keì väã‰ina z nich
je bezradná pri predstave budúcnosti.
Nízka úroveÀ právneho vedomia
zákonov a predpisov spôsobuje nevedomosÈ o nároku a podmienkach
poberania príspevkov. Formou propagaãn˘ch materiálov a predov‰etk˘m
skupinov˘m poradenstvom sme sa
rozhodli podaÈ im ucelenú odbornú
informáciu o nárokoch a právach pri
uplatÀovaní sociálnych dávok.

CIEĽOM PROJEKTU BOLO
 posilnenie informaãn˘ch, poradensk˘ch a diagnostick˘ch sluÏieb na
ÚPSVR zameran˘ch na vãasnú
(u tehotn˘ch Ïien) a podrobnú informáciu o nárokoch na v‰etky druhy dávok;
 zefektívnenie spolupráce jednotliv˘ch oddelení ÚPSVR a ostatn˘ch
subjektov, ak˘mi sú vzdelávacie in‰titúcie, psychológ a podobne, v procese
rie‰enia problému opätovného zaradenia Ïien – matiek do pracovného
procesu a s t˘m súvisiacou adaptabilitou a mobilitou na trhu práce;
 konkrétna odborná pomoc pri vyplÀovaní Ïiadostí o príslu‰nú dávku,
pomoc a poradenstvo pri zdokladovaní poÏadovan˘ch písomností, ktoré sú
nevyhnutné pre priznanie príslu‰nej
dávky;
10

dené do pracovného procesu pred
narodením dieÈaÈa.
Aplikácia projektu bola zameraná
na prácu so Ïenami podºa dosiahnutého stupÀa vzdelania – odborné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie, vysoko‰kolské vzdelanie.

ÚLOHOU PROJEKTU
bolo poskytnutie pomoci a poradenstva skupine Ïien po ukonãení poberania materského príspevku a skupine Ïien rok pred ukonãením poberania rodiãovského príspevku, ktoré
z ãasov˘ch dôvodov a rodiãovsk˘ch
povinností nie sú oboznámené s aktuálnymi zmenami legislatívy.
Bola pouÏitá dotazníková metóda
doplnená o metódu riadeného individuálneho rozhovoru a skupinov˘mi
stretnutiami. Dotazník bol zameran˘
na získavanie ão najviac informácií
o potrebách Ïien – matiek. Otázky boli
kladené neutrálne, pouÏiteºné pre
rôzne vekové kategórie a s rôznym
stupÀom vzdelania, na druhej strane
boli pouÏité otvorené otázky, aby
vybraná skupina mohla vyjadriÈ svoje
my‰lienky, názory a potreby.

POČAS TRVANIA PROJEKTU

 preventívna príprava na moÏnosÈ
straty práce – nezaradenia sa do pracovnej ãinnosti po vyãerpaní rodiãovského príspevku, nauãiÈ sa ÏiÈ a pracovaÈ v podmienkach urãitej neistoty, rie‰enie negatívne pôsobiacich determinantov v Ïivote nezamestnan˘ch –
predná‰ka psychológa;
 prehæbenie záujmu o sebavzdelávanie ako moÏnosti r˘chlej‰ieho uplatnenia sa na trhu práce, poradenstvo
a informovanosÈ o aktuálnych prebiehajúcich rekvalifikaãn˘ch kurzoch
a in˘ch aktivitách, ktoré sú potrebné
na získavanie pracovného potenciálu
pre uplatnenie sa na trhu práce.
Do projektu sme z vybran˘ch Ïien
zaradili 50, ktoré tvorili 3 základné skupiny:
 tehotné Ïeny pred nástupom na
materskú dovolenku;
 Ïeny na materskej dovolenke;
 Ïeny poberajúce rodiãovsk˘ príspevok, najmä Ïeny, ktoré neboli zara-
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sme sa systematicky venovali vybranej skupine Ïien. Ocenili získané
informácie ohºadom legislatívnych
zmien, predná‰ku psychológa i gynekológa. Zv˘‰ili sme ich motiváciu
zaradiÈ sa do pracovného procesu,
pasívne prijímanie osudu sa zmenilo
na aktívny prístup k rie‰eniu Ïivotn˘ch problémov, zv˘‰ilo sa ich sebavedomie, zefektívnila sa sebaprezentácia a komunikácia.
Sme regiónom s vysokou mierou
nezamestnanosti, ão v znaãnej miere
postihuje i vekovú hranicu Ïien – matiek pred materskou dovolenkou, ale aj
po jej ukonãení. Toto obdobie väã‰ina
z nich nedokáÏe preklenúÈ samostatne,
bez odbornej rady a pomoci. NedokáÏu
reagovaÈ na zmenené poÏiadavky
v zamestnaní, na dynamiku pracovného trhu, preto sa stávajú ÈaÏko uplatniteºn˘mi na trhu práce. Je to obdobie,
keì sa venujú dieÈaÈu, nestihnú teda
sledovaÈ zmeny zákonov, následkom
ãoho sa dostávajú do spleti laick˘ch
rád, z ktor˘ch sú dezorientované
a podliehajú panike. KeìÏe úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny je jednou
z in‰titúcií, ktorá pomáha rie‰iÈ takto
vzniknuté situácie, je nesmierne dôleÏité venovaÈ náleÏitú pozornosÈ t˘mto
rizikov˘m skupinám Ïien pred ich
opätovn˘m vstupom na trh práce.
Ing. IVETA SENTPÉTERYOVÁ,
vedúca OŠSD
ÚPSVR Rožňava
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MPSVR

Národný strategický
referenčný rámec
nové možnosti
efektívneho čerpania
štrukturálnych fondov

ZADEFINOVANIE STRATEGICKÉHO
CIEĽA NSRR – REGIONÁLNA
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A ZAMESTNANOSŤ

II. 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.

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 priná‰ame
pokraãovanie priblíÏenia jej ‰tvrtej
ãasti.

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-

Cieº Regionálna konkurencieschopnosÈ
a zamestnanosÈ znamená zameranie aktivít na posilnenie konkurencieschopnosti
a príÈaÏlivosti regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien a podporenia inovácií, spoloãnosti zaloÏenej na vedomostiach, podnikateºského ducha, ochrany Ïivotného
prostredia a prevencie pred rizikami,
podporu adaptability pracovníkov a podnikov a rozvoj trhov práce orientovan˘ch
na sociálne zaãlenenie.
Cieº Regionálna konkurencieschopnosÈ a zamestnanosÈ je bliÏ‰ie
‰pecifikovan˘ 3 strategick˘mi prioritami a 7 ‰pecifick˘mi prioritami.
Pre cieº Regionálna konkurencieschopnosÈ a zamestnanosÈ sú oprávnené oblasti, ktoré nespadajú do cieºa
Konvergencia – ão je v prípade SR Bratislavsk˘ kraj. Je zameran˘ na posilnenie konkurencieschopnosti a atraktivity
regiónu Bratislavského kraja cestou
predvídania hospodárskych a sociálnych zmien a podporenia inovácií, spoloãnosti zaloÏenej na vedomostiach,
podnikateºského ducha, ochrany Ïivotného prostredia a prevencie pred rizikami, podporu adaptability pracovníkov
a podnikov a rozvoj trhov práce, orientovan˘ch na sociálne zaãlenenie v programoch; ktoré nie sú súãasÈou NSRR.

ZADEFINOVANIE
HORIZONTÁLNYCH PRIORÍT
NSRR rozli‰uje okrem uvedeného tzv.
horizontálne priority, ktoré sú svojím
charakterom a dopadmi prierezov˘mi
témami v‰etk˘ch ostatn˘ch tematick˘ch aj územn˘ch priorít. Horizontálne
priority budú na základe stratégie
NSRR re‰pektované pri kaÏdom projekte/skupine projektov operaãn˘ch programov bez ohºadu na podporovanú
tému alebo územie.
Na základe oãakávaného pôsobenia
príspevkov na rozvoj územia, ako aj
jednotliv˘ch odvetví ekonomick˘ch
ãinností, stratégia NSRR definuje horizontálne priority v ‰tyroch oblastiach:

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 3/2007

11

SPZ_3_07

24.3.2007

9:56

Stránka 12

MPSVR
TABUĽKA 3. SÚSTAVA PRIORÍT NSRR 2007 – 2013 PRE CIEĽ
REGIONÁLNA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A ZAMESTNANOSŤ
Strategická priorita

Špecifická priorita

Fond

1. 1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť

1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana
životného prostredia
1.3 Regionálna infraštruktúra

ERDF
ERDF

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

ERDF
ERDF
ERDF

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

ESF
ESF

2. Inovácie, informatizácia a znalostná ekonomika

3. Ľudské zdroje a vzdelávanie

TABUĽKA 4. SÚSTAVA HORIZONTÁLNYCH PRIORÍT NSRR 2007 – 2013
Horizontálna priorita

Cieľ horizontálnej priority

A. marginalizované rómske komunity

Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne MRK
a zlepšenie ich životných podmienok

B. rovnosť príležitostí

Zabezpečiť rovnosť príležitostí proti všetkým formám diskriminácie

C. trvalo udržateľný rozvoj

Zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej
udržateľnosti ekonomického rastu

D. informačná spoločnosť

Rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti

marginalizované rómske komunity,
rovnosÈ príleÏitostí, trvalo udrÏateºn˘
rozvoj a informaãná spoloãnosÈ.
KaÏdá horizontálna priorita sa premieta do cieºa, ktor˘ ju bliÏ‰ie ‰pecifikuje.
V‰etky uvedené priority sú prepojené s prioritami Spoloãenstva na jednej
strane a Národn˘m programom reforiem na druhej strane. Uvedené priority
budú spolufinancované zo ‰trukturálnych fondov a Kohézneho fondu v nadväznosti na Strategické usmernenie
Spoloãenstva, ktoré definujú rámce pre
intervencie fondov na európskej úrovni.
 A. Marginalizované rómske
komunity
Rie‰enie problematiky sociálneho
vylúãenia (t. j. podpora sociálnej inklúzie) má komplexné a viacrozmerné
formy a vyÏaduje zjednoten˘ prístup
s vyuÏitím ‰irokej ‰kály politík v oblastiach, ako je sociálne zabezpeãenie,
sociálna pomoc, zamestnanosÈ, vzdelávanie a pod. Preto je táto priorita, ão sa
t˘ka NSRR, rie‰ená horizontálne
v rámci viacer˘ch priorít s cieºom
zmierÀovaÈ negatívne dopady socio-ekonomického v˘voja na najzraniteºnej‰ích obyvateºov SR.
 B. RovnosÈ príleÏitostí
RovnosÈ príleÏitostí ako jeden z pilierov Európskej stratégie zamestnanosti
rie‰i problematiku boja proti ak˘mkoºvek formám diskriminácie v rámci
EÚ – právami men‰ín, rovnosÈou medzi
pohlaviami i v‰eobecne ºudsk˘mi
právami.
Rovnosti príleÏitostí na trhu práce
sa venuje priorita „podpora rastu
zamestnanosti a sociálnej inklúzie“,
ktorá je okrem iného zameraná i na
vytváranie rovnosti príleÏitostí v prístupe na trh práce a na integráciu zne12

v˘hodnen˘ch skupín na trh práce vrátane podpory mechanizmov eliminácie
rodovej nerovnosti na trhu práce.
RovnosÈ príleÏitostí bude uplatÀovaná v rámci v‰etk˘ch operaãn˘ch
programov ako horizontálna priorita,
vrátane fyzickej dostupnosti verejn˘ch
sluÏieb pre obyvateºov s obmedzenou
mobilitou.
 C. Trvalo udrÏateºn˘ rozvoj
Cieºom tejto horizontálnej priority je
zabezpeãiÈ, aby kaÏdá aktivita podporovaná na základe projektov NSRR podporovala trvalo udrÏateºn˘ rozvoj vo
v‰etk˘ch jeho zloÏkách a t˘m podporovala rast environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udrÏateºnosti. Zabezpeãenie tejto horizontálnej priority bude
postavené na dôslednom uplatÀovaní
podmienky trvalej udrÏateºnosti pri
kaÏdom podporenom projekte. Kritérium trvalej udrÏateºnosti bude preto
hlavn˘m kritériom pri v˘bere projektov.
 D. Informaãná spoloãnosÈ
Zavádzanie IKT a zefektívÀovanie
procesov prostredníctvom ich vyuÏívania môÏe viesÈ k oveºa vy‰‰ej efektívnosti a úãinnosti implementácie v‰etk˘ch priorít NSRR a prenikaniu efektov
príspevkov do celého územia a odvetví
v SR. Cieºom tejto horizontálnej priority je zabezpeãenie podpory vy‰‰ej efektívnosti, transparentnosti a kvality
implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a vyuÏívania prostriedkov IKT, a t˘m podporovaÈ dynamick˘
rozvoj informaãnej spoloãnosti vo v‰etk˘ch tematick˘ch oblastiach, v ktor˘ch
vyuÏívanie IKT povedie k vy‰‰ej efektívnosti a úÏitku z disponibiln˘ch
v˘robn˘ch zdrojov. Na základe tejto
horizontálnej priority budú v‰etky príspevky do informatizácie spoloãnosti
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koordinované a centrálne riadené
MDPT SR, resp. splnomocnencom
vlády SR pre informatizáciu spoloãnosti v rozsahu vymedzenej pôsobnosti
vypl˘vajúcej z kompetenãného zákona
575/2001 Z. z.

VÝZNAM HORIZONTÁLNYCH
PRIORÍT
UplatÀovanie horizontálnych priorít
NSRR sa premietne do v‰etk˘ch operaãn˘ch programov a jednotliv˘ch priorít.
Pri implementácií ich stratégie musia
podporované projekty spæÀaÈ aspoÀ
jednu z nasledujúcich podmienok:
Podporovan˘ projekt:
 zvy‰uje environmentálnu efektívnosÈ
 zvy‰uje ekonomickú efektívnosÈ
 zvy‰uje zamestnanosÈ a/alebo sociálnu inklúziu
 podporuje zavádzanie IKT
 nevytvára nové architektonické
bariéry pre obyvateºov s obmedzenou mobilitou
Oprávnené územie podºa cieºov
kohéznej politiky EÚ
Územnosprávne ãlenenie SR je
zadefinované viacer˘mi zákonmi. Pre
potreby ãerpania finanãn˘ch prostriedkov zo ‰trukturálnych fondov sa
územie SR ãlení podºa klasifikaãného
systému ‰tatistick˘ch územn˘ch jednotiek zaveden˘ch EUROSTATom,
ktor˘ vznikol v spolupráci so ·tatistick˘m úradom SR.
Systém ‰tatistick˘ch územn˘ch
jednotiek tvorí územie NUTS I,
NUTS II, NUTS III.
 NUTS I vytvára jedna ‰tatistická
jednotky, ktorú tvorí územie celej
SR.
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 NUTS II vytvárajú 4 územné jednotky (Bratislavsk˘ kraj, západoslovensk˘ kraj, stredoslovensk˘ kraj
a v˘chodoslovensk˘ kraj. KaÏd˘
z nich, s v˘nimkou Bratislavského
kraja, je tvoren˘ 2-3 men‰ími
územn˘mi jednotkami NUTS III.
 Jednotky NUTS III predstavujú jednotlivé samosprávne kraje.

PORADŇA NSRR
Ako bude moÏné rie‰iÈ otázku rómskych komunít v novom programovacom období?
V novom programovacom období
bude moÏné realizovaÈ ‰irok˘ rad projektov zameran˘ch na integráciu rómskych komunít, a to najmä prostredníctvom zlep‰enia infra‰truktúry rómskych osídlení, úrovne vzdelania
a zamestnateºnosti Rómov. V procese
sociálnej inklúzie marginalizovan˘ch
rómskych komunít sa bude klásÈ dôraz
na mechanizmus, ktor˘ zabezpeãí
komplexné rie‰enie. NSRR a horizontálna priorita „marginalizované rómske komunity“ kladie veºkú váhu na
efektívnosÈ a udrÏateºnosÈ realizovan˘ch aktivít, mainstreaming a priestorovú koordináciu, resp. koncentráciu
realizovan˘ch opatrení. Jednotlivé
opatrenia financované zo ‰trukturálnych fondov budú tieÏ koordinované
s realizovan˘mi národn˘mi politikami
najmä v oblasti b˘vania, sociálnych
sluÏieb, zdravotníctva a vzdelávania.

Ing. MÁRIA ŠIMKOVÁ,
hlavný radca
Úsek stratégie eurofondov ÚPSVR

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK
 efektívnosÈ (effectivness):
pomer medzi finanãn˘m vstupom a dosiahnut˘m v˘stupom, v˘sledkom
a/alebo dosahom.
 Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) (European Regional Development Fund):
finanãn˘ nástroj ‰trukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktor˘ prispieva
k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdrÏnosti
odstraÀovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a ‰trukturálneho prispôsobenia sa regionálnych ekonomík. Zah⁄Àa aj adaptáciu upadajúcich
priemyseln˘ch regiónov a zaostávajúcich regiónov a podporu cezhraniãnej,
nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (ãlánok 2 nariadenia o ERDF).
 Európsky sociálny fond (ESF) (European Social Fund):
finanãn˘ nástroj ‰trukturálnej a regionálnej politiky EÚ prispievajúci
k napæÀaniu priorít EÚ ako posilÀovanie ekonomickej a sociálnej súdrÏnosti
zlep‰ovaním podmienok pre zamestnanosÈ a tvorbu pracovn˘ch príleÏitostí,
podporou vy‰‰ej úrovne zamestnanosti a väã‰ieho poãtu a lep‰ích pracovn˘ch miest. A to cestou podpory politík ãlensk˘ch krajín s cieºom dosiahnuÈ
plnú zamestnanosÈ, kvalitu a produktivitu práce, propagovaÈ sociálne zaãleÀovanie (inklúziu) vrátane prístupu znev˘hodnen˘ch ºudí k práci a zniÏovaÈ
národné, regionálne a miestne rozdiely (ãlánok 2 nariadenia o ERDF).
 faktory rozvoja (development factors):
predstavujú hlavné impulzy, ktor˘ch vyuÏitie vedie k zmierÀovaniu identifikovan˘ch disparít. Faktory rozvoja môÏu predstavovaÈ existujúce, alebo
budúce impulzy.

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
ES
NSRR
EK
ERMII
TUR
NUTS

Európske spoloãenstvo
Národn˘ strategick˘ referenãn˘ rámec
Európska komisia
Európsky mechanizmus v˘menn˘ch kurzov
Trvalo udrÏateºn˘ rozvoj
Nomenclature des Uniteés Territoriales Statistiques – klasifikaãn˘
systém ‰tatistick˘ch jednotiek zaveden˘ch EUROSTA-tom

ÚZEMIE SR V ČLENENÍ NA REGIÓNY NUTS 2 A NUTS 3 PODĽA CIEĽA „KONVERGENCIA“
A „REGIONÁLNA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A ZAMESTNANOSŤ“
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Predstavujeme nových riaditeľov
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II.
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. V predchádzajúcom čísle sme uviedli nesprávne miesto pôsobiska riaditeľky
Ing. Heleny Bohátovej, preto to v dnešnom čísle uvádzame na správnu mieru.
Redakcia
Ing. HELENA BOHÁTOVÁ
Nové Zámky

Ing. LADISLAV KOLLÁR
Levice

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.

vek: 29 rokov
profesionálne skúsenosti: 1998 – 2003 podnikateº, dovoz a distribúcia tovarov, 2000 – 2003
manaÏér v komerãnej poisÈovni, od r. 2003 riaditeº NÚP OÚP Levice, v r. 2004 riaditeº
ÚPSVR v Leviciach.
osobné ciele na poste riaditeºa: ZameraÈ sa na dynamizáciu trhu
práce v okrese aktívnou spoluprácou s podnikateºsk˘m sektorom
s dôrazom na uprednostÀovanie dlhodobo evidovan˘ch UoZ
a absolventov, skvalitniÈ sluÏby ÚPSVR, zameraÈ sa na komunikáciu s verejnosÈou a pozitívnu prezentáciu úradu v regióne.

JUDr. MICHAL KOMARA, PhD.
Spi‰ská Nová Ves

Ing. EVA KRAHULCOVÁ
Brezno

vek: 53 rokov
profesionálne skúsenosti: V sluÏbách zamestnanosti pôsobí od ich vzniku v r. 1991,
od r. 1993 ako riaditeº. V r. 2006 ukonãil
doktorandské ‰túdium v oblasti sociálnej
politiky.
osobné ciele na poste riaditeºa: Na‰a práca je nároãné na sociálnu komunikáciu, no dôleÏitej‰ie je, aby sme z toho, ão robíme,
mali dobr˘ pocit. Klienti nás nemusia maÈ radi, ale my sa musíme snaÏiÈ, aby nás re‰pektovali a uznávali za to, ão pre nich robíme a chceme urobiÈ.

vek: 51 rokov
profesionálne skúsenosti: V r. 1995 – 1999
riaditeºka Obvodného, neskôr Okresného
úradu práce v Brezne, od r. 1999 vedúca
odd. kontroly NÚP OÚP Brezno, od r. 2004
samostatn˘ radca odd. sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb na odbore sluÏieb zamestnanosti ÚPSVR v Brezne.
osobné ciele na poste riaditeºa: Zintenzívnenie diagnostikovania vedomostí, zruãností a schopností ÈaÏko umiestniteºn˘ch
klientov, pomoc absolventom a zdravotne postihnut˘m obãanom, zintenzívnime spoluprácu so zamestnávateºmi.

PhDr. ALENA KRIŠTOFÍKOVÁ
Pre‰ov

Ing. ALŽBETA KUČEROVÁ
Zvolen

vek: 44 rokov
profesionálne skúsenosti: 1987 – 90 kurátorka
pre mládeÏ a psychológ ONV Galanta, 1990 –
94 riad. Ústavu soc. starostlivosti pre deti a
mládeÏ, 1994 – 2002 riad. Domova dôchodcov
Pre‰ov – Cemjata, 2002 – 07 VÚC – PSK, odb.
sociálny a zdravotníctva, ved. odd. riadenia soc. zariadení.
osobné ciele na poste riaditeºa: VytvoriÈ z ÚPSVR komplexn˘,
empatick˘ a synergick˘ mechanizmus, aby sa stal pevn˘m ohnivkom v sieti orgánov ‰tátnej správy a zároveÀ relevantn˘m partnerom pre zamestnávateºov a územnú samosprávu.

vek: 51 rokov
profesionálne skúsenosti: Na úrade práce
pracuje od r. 1995, z toho takmer 9 rokov ako
ved. odd. AOTP a SRZ. Od januára 2006 bola nezamestnaná aÏ do svojho vymenovania
do funkcie riaditeºky ÚPSVR vo Zvolene.
osobné ciele na poste riaditeºa: Zachovanie a ìal‰ie rozvíjanie
systému sluÏieb pre obãanov, zabezpeãenie kvalitného plnenia
úloh, ktoré vypl˘vajú z legislatívy, kladenie dôrazu na kvalitu a
odbornosÈ zamestnancov, vedenie úradu v duchu Ïivotného
kréda „ByÈ dobr˘m ãlovekom je viac ako byÈ veºk˘m“.
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Ing. IDA MELICHOVÁ
Rimavská Sobota

Dr. MARIAN MESIARIK
Nové Mesto nad Váhom

vek: 43 rokov
profesionálne skúsenosti: Vedúca informaãnej sústavy, námestníãka riaditeºa pre
hospodársko technické ãinnosti v ‰tátnom
zdravotnom ústave a vedúca odboru soc.
vecí na OÚ a ÚPSVR v Rimavskej Sobote.
osobné ciele na poste riaditeºa: V záujme zlep‰enia nepriaznivej
situácie v oblasti zamestnanosti kladenie dôrazu na súãinnosÈ
samosprávy, verejnej správy, tretieho sektora a podnikateºov,
uplatÀovanie v‰etk˘ch dostupn˘ch nástrojov za úãelom získania
kvalifikácie úchadzaãov pre trh práce.

vek: 61 rokov
profesionálne skúsenosti: Volen˘ funkcionár
od zákl. odborovej organizácie po ústredné
federálne a slovenské odborové orgány. Skúsenosti z rezortu baníctva vyuÏil ako poslanec a predseda v˘boru NR SR pre soc. veci a
b˘vanie, 7 rokov zastupoval zamestnancov v Predstavenstve NÚP.
osobné ciele na poste riaditeºa: Aby ÚPSVR bol skutoãne úradom sociálnym a obãan mal istotu, Ïe ak sa dostane do problémov, je na jeho strane a vie mu pomôcÈ. VytváraÈ pracovníkom
úradu dobré pracovné podmienky a stabilizovaÈ ich.

Mgr. JANA MONDIKOVÁ
Trebi‰ov

PaedDr. ELEONÓRA NEKORANCOVÁ
âadca

vek: 48 rokov
profesionálne skúsenosti: 12 rokov na
odbore sociálnych vecí.
osobné ciele na poste riaditeºa: Zintenzívnenie spolupráce so samosprávou a mimovládnymi organizáciami pri vytváraní
nov˘ch pracovn˘ch miest, zniÏovanie nezamestnanosÈ v regióne, skvalitnenie sluÏieb pre obãanov, zriadenie informaãnoporadenského centra na úrade, vytvorenie lep‰ích pracovn˘ch
podmienok pre zamestnancov.

vek: 43 rokov
profesionálne skúsenosti: Certif. UK Právne
vedomie riadiaceho pracovníka, certifikát
MVaRR SR v oblasti posilnenia reg. a lok.
kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo
‰trukt. fondov s celo‰tát. pôsobnosÈou, 13
rokov v riad. funkciách v ‰kolstve, riaditeºka Domova dôchodcov.
osobné ciele na poste riaditeºa: Symbióza medzi zamestnávateºmi
a ‰kolou, spolupráca ÚPSVR so S· a SOU za úãelom efektívneho
uplatÀovania absolventov, podpora lokálnych partnerstiev, zlep‰enie firemnej kultúry a profesijného rastu zamestnancov

Ing. KAMIL PAJER
Pezinok

Ing. TERESA PAVLÁSKOVÁ
Trenãín

vek: 52 rokov
profesionálne skúsenosti: Od r. 1980 nepretrÏite pracoval na rôznych riad. pozíciách
v ‰t. správe v oblasti riadenia obchodu, cest.
ruchu a Ïivn. podnikania. V r. 1999 – 2003
pôsobil ako riaditeº NÚP v Pezinku, v r. 2004
– 2006 ako riaditeº odb. sluÏieb zamestnanosti ÚPSVR v Pezinku.
osobné ciele na poste riaditeºa: Normalizácia interného imidÏu a pracovn˘ch vzÈahov úradu na základe profesionality
a odbornosti v‰etk˘ch úsekoch v˘konu ‰tátnej správy v oblasti sociálnych sluÏieb a sluÏieb zamestnanosti.

vek: 53 rokov
profesionálne skúsenosti: Od r. 1995 v oblasti soc. vecí, najprv ako ved. odb. sociálnych vecí na OÚ v Trenãíne, od r. 1996 na
KÚ v Trenãíne, od r. 2003 na Trenãianskom samosprávnom kraji. V r. 2003 – 07
viedla odb. sociálnej pomoci na regionálnej samospráve.
osobné ciele na poste riaditeºa: Zabezpeãenie plnenia úloh
programového vyhlásenia vlády SR. Na úseku sluÏieb zamestnanosti vybudovanie dôveryhodnej in‰titúcie, na úseku sociálnej
pomoci zvládnutie prechodu príslu‰n˘ch kompetencií na obce.

Mgr. JANA PETRAKOVIČOVÁ
Malacky

JUDr. MARGITA PETROVÁ
RoÏÀava

vek: 52 rokov
profesionálne skúsenosti: V· vzdelanie
v odbore v˘chova a vzdelávanie dospel˘ch.
V sluÏbách zamestnanosti pôsobí od r. 1991
v riadiacej funkcii riaditeºky, najskôr Obvodného, neskôr Okresného úradu práce Malacky. V r. 2004 – 2007 zastávala funkciu vedúcej osobného úradu.
osobné ciele na poste riaditeºa: DosiahnuÈ stav, aby klientovi prichádzajúcemu na úrad bolo poskytnuté v‰etko, na ão má zákonn˘
nárok, aby bol obslúÏen˘ na jednom mieste a aby s ním komunikovali zamestnanci na poÏadovanej odbornej a etickej úrovni.

vek: 48 rokov
profesionálne skúsenosti: 1977 – 78 zapisovateºka Okr. prokuratúry RoÏÀava, 1978 – 84
podnik. právniãka, 1984 – 92 ved. práv. odd.
OPKS RoÏÀava, 1992 – 95 ved. majetkopráv.
a fin. odd. a zást. prednostky OÚ Ple‰ivec,
1995 – 97 hl. kontrolórka Brzotín, 1997 – 2007 právne poradenstvo.
osobné ciele na poste riaditeºa: Kvalita klientsky orientovan˘ch
sluÏieb, podpora vytvárania nov˘ch pracovn˘ch miest a podporova zniÏovanie miery nezamestnanosti, zlep‰enie soc. situácie
obyvateºov okresu.
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„Sú tri cesty k získaniu múdrosti:
Prvá je cesta skúseností, tá je najÈaÏ‰ia.
Druhá cesta je cesta napodobenia. To je najºah‰ia.
Tretia cesta je cestou prem˘‰ºania. Tá je naju‰ºachtilej‰ia.“
Konfucius
Ak je skutoãnosÈ získavania skúseností
najÈaÏ‰ia, tak potom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v âadci sa dal na
neºahkú úlohu, a to získavaÈ skúsenosti
v oblasti systému práce úradov práce
v âR. Popri tom chce vyuÏiÈ to najºah‰ie, a to zaviesÈ zo Vsetína osvedãené
metódy a formy práce, moÏné nástroje
podpory tvorby pracovn˘ch miest,
poradenské a informaãné sluÏby aj do
svojej práce – napodobniÈ ãesk˘ch kolegov v tom, ão vynikajú. Bez ìal‰ieho
prem˘‰ºania a priná‰ania aj nov˘ch
nápadov by rozvoj sluÏieb zamestnanosti nebol moÏn˘, preto chce hºadaÈ
cesty, ako e‰te viac skvalitniÈ prácu,
postaviÈ ju kvalitatívne na úroveÀ
európskych sluÏieb zamestnanosti.

a pracovn˘ch tréningov, s predpokladom realizácie v r. 2007, ktorého cieºom
– snom je vytvorenie medzinárodnej
korporácie v rámci EUROREGIÓNU
BYSKYDY a BIELE KARPATY (Kysuce,
Orava, Frídecko-Místecko a Vsetínsko)]
 Rozvoj celoÏivotného vzdelávania s dôrazom na poÏiadavky trhu
práce

PREČO PRÁVE SPOLUPRÁCA
S ÚP VSETÍN?
 spoloãné historické korene
(vala‰ská kolonizácia) – Vala‰sko
zasahovalo do oblasti: Fr˘dku Místku, N. Jiãín, Vsetín = âR a Svrãinovec, âadca, takmer aÏ po hranicu
O‰ãadnice = SR;

Pre koho je projekt urãen˘?
(nepriamy príjemca)







Uchádzaã o zamestnanie
Záujemca o zamestnanie
Zamestnávatelia
·koly
Obyvatelia regiónu
V‰etci klienti úradu

AKTIVITY





Úvodná a závereãná konferencia
Workshop k Burze S·
Burza stredn˘ch ‰kôl okresu âadca
Workshop s formulovaním záverov,
odporúãaní a zistení pre prax – pracovné skupiny
 Odborné semináre – dvojdÀové
stáÏe pracovn˘ch skupín (skupiny
zo SR do âR a opaãne), ktoré sa realizujú priamo na pôde úradov práce
 Vydanie dvojjazyãnej publikácie
propagujúcej región Kysúc a Vsetínska

Prevzatie dobrých skúseností
Práve pre tieto predsavzatia – my‰lienky – Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v âadci v rámci v˘zvy Îilinského samosprávneho kraja pre vyuÏitie Programu IS INTERREG IIIA SR –
âR 2004-2006 predloÏil projekt na cezhraniãnú spoluprácu (vyuÏitie Fondu
pre mikroprojekty), v ktorom partnerom z âR je Úrad práce vo Vsetíne.
Takto na základe schváleného mikroprojektu realizuje od 19. 4. 2006 projekt smerujúci k roz‰íreniu cezhraniãnej spolupráce s ÚP vo Vsetíne pod
názvom:
„Formovanie zásad dlhodobej stratégie spolupráce medzi regiónmi
KYSUCE a VSETÍNSKO“
 Partner projektu:
Úﬁad práce vo Vsetíne
 Doba trvania projektu:
19. 4. 2006 – 31. 12. 2006

AKÉ CIELE SME SI STANOVILI?
 Prehlbovanie kontaktov a foriem spolupráce regionálnych ‰truktúr
formujúcich regionálne trhy práce
pracovníkov
 Vzdelávanie
partnersk˘ch in‰titúcií formou v˘meny
skúseností a implementácia osvedãen˘ch metód, foriem a nástrojov práce
pri zvy‰ovaní kvality klientovo orientovaného prístupu ku klientom úradu
(nielen nezamestnan˘ch, ale aj Ïiakov
Z·, ‰tudentov, zamestnávateºov a pod.)
 Spracovanie ‰túdií o regionálnych trhoch práce [mali by slúÏiÈ ako
podklad pre zapojenie sa do v˘zvy
v rámci priority 1, Opatrenie 1 kategória oblasti pomoci 2.3 rozvoj vzdelania
16

 príbuzná mentalita ºudí;
- okres âadca s mierou nezamestnanosti sa priblíÏil k hodnote Vsetína
(interval u oboch 8 – 10 %);
 frekventované ciele pracovnej
mobility na‰ich obãanov do okresu
Vsetín;
 viacroãné dobré skúsenosti s vedením a pracovníkmi ÚP vo Vsetíne
(tie sú v˘borné aj s ÚP vo Fr˘dku
Místku, ale miera nezamestnanosti
je nepomerne vy‰‰ia, ako medzi
âadcou a Vsetínom);
 záujem o získanie skúsenosti z ÚP
Vsetín v otázke poradenstva
k voºbe povolania, ktorá na ÚP Vsetín je vysokej úrovni.

CIEĽOVÉ SKUPINY
Pracovníci ÚPSVR v âadci a pracovníci ÚP ve Vsetínû. Pracuje sa v 5 medzinárodn˘ch odborn˘ch skupinách po 6
ãlenov (vÏdy 3 z ÚP Vsetín a 3
z ÚPSVR âadca).
Pracovné skupiny
 Skupina aktívnych opatrení trhu
práce a aktívnej politiky zamestnanosti
 Skupina sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb a EURES (zameranie na EURES T)
 Skupina odborn˘ch poradensk˘ch
sluÏieb, informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb
 Skupina ‰tátnych sociálnych dávok
a dávok pomoci v hmotnej núdzi
 Skupina sociálno-právnej ochrany
detí a sociálnej kurately (v tejto skupine bol v âR zapojen˘ aj MsÚ Vsetín)

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 3/2007

 Vydanie ‰túdie o trhu práce okresu
Vsetín a âadca s interpretovaním
záverov, v˘stupov a odporúãaní
z projektu (vo vzÈahu k legislatíve,
k MPSVR, Úradu PSVR âadca, Ústrediu PSVR, k Îilinskému samosprávnemu kraju)
Nad rámec realizujeme prieskum na
oboch úradoch za úãelom zistiÈ postoje
klientov UoZ k vzdelávaniu

ČO OČAKÁVAME
OD TOHTO PROJEKTU?
 Vzájomnú v˘menu know how
v práci s klientom s cieºom zv˘‰enia
zamestnanosti
 Zefektívnenie na‰ich aktivít podporujúcich zamestnateºnosÈ (najmä
v oblasti poradenstva a vzdelávania)
– smerovanie aj k vlastn˘m nástrojom APTP
 Vyprofilovanie metód a foriem
práce smerujúcich k nárastu dopytov˘ch profesií trhu práce
 Vzájomnú v˘menu skúseností
 Zintenzívnenie spolupráce so ‰kolami a uvedenie nov˘ch metód práce
s nimi
PísaÈ o aktivitách a realizácii celého
projektu si vyÏaduje väã‰í rozsah strán,
preto aspoÀ struãne predstavíme
v˘sledky a odporúãania jednotliv˘ch
pracovn˘ch skupín, ktoré sa riadili
cieºmi, stanoven˘mi na úvodnej medzinárodnej konferencii v dÀoch 20. – 21.
apríla 2006 v âadci. Ciele predstavujeme pri jednotliv˘ch pracovn˘ch skupinách.
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1. PRACOVNÁ SKUPINA
AKTÍVNYCH OPATRENÍ TRHU
PRÁCE A AKTÍVNEJ POLITIKY
ZAMESTNANOSTI (APTP A APZ)

2. PRACOVNÁ SKUPINA
SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH
SLUŽIEB A EURES – SO ZAMERANÍM
NA EURES T (SS A EURES)

Ciele skupiny:
RozdielnosÈ prístupov a monitoring
pozitív a negatív nárokov˘ch a nenárokov˘ch nástrojov APTP s dôrazom na
 operatívnosÈ aktivaãnej ãinnosti/
verejnoprospe‰n˘ch prác,
 vzdelávanie a prípravu pre trh
práce/rekvalifikácie,
 financovanie nástrojov APTP z ESF
v podmienkach SR a âR,
 posúdenie efektívnosti softvérovej
podpory oddelení v rámci nástrojov
APTP a APZ,
 aktualizovanie aktivít vo väzbe na
v˘vojové tendencie, ‰pecifiká regiónov, legislatívu,
závery a odporúãania.
Z porovnania oboch systémoch
APTP a APZ sa preukázala skutoãnosÈ,
Ïe k˘m u nás realizujeme najmä obligatórne nástroje APTP, v âR uplatÀujú
nástroje nenárokovateºné. Kolegov z ÚP
Vsetín zaujímali na‰e názory – klady
a zápory obligatórnosti nástrojov APTP
za úãelom získania skúseností.
âeskí kolegovia vyjadrili spokojnosÈ
s vlastn˘m „nenárokovateºn˘m“ systémom nástrojov APZ, priãom zdôraznili
skutoãnosÈ, Ïe môÏu pôsobiÈ na TP aktívne, viac ovplyvÀovaÈ isté ‰pecifiká regionálneho TP a tak vyuÏiÈ cielene nástroje
na rie‰enie aktuálnych potrieb regiónu.
ZaujímavosÈou pre nás u ãesk˘ch
kolegov bola práve operatívnosÈ rie‰enia nerovnováhy na TP cestou vnútorn˘ch projektov, ktor˘ch krytie zabezpeãuje vlastn˘ úradn˘ rozpoãet APZ. Spoloãné stretnutia a najmä v˘mena skúseností na stáÏach ukázala, Ïe by sme uvítali kombináciu obligatórnych nástrojov
a moÏnosti realizovaÈ priebeÏne vlastné
projekty podºa aktuálnych potrieb pre
pruÏnosÈ rie‰enia problémov na lokálnom TP. Z toho vypl˘va potreba viaczdrojového financovania APTP.
Porovnaním softwarovej podpory
APTP u nás a APZ v âR sme zistili, Ïe
súãasné aplikaãné vybavenie v SR vo
väzbe na APTP nezodpovedá základnému ‰tandardu a operatívneho vyuÏitia
informácií tak, ako to majú ãeskí kolegovia. Ich softvérové vybavenie
v porovnaní s na‰ím je na vynikajúcej
úrovni a znaãne zjednodu‰uje administratívnu nároãnosÈ spracovania agendy.
Na základe tohto smeruje na‰e odporúãanie vo vzÈahu k Ústrediu PSVR, aby
sa rie‰ila táto problematika. Za prioritné povaÏujeme nevyhnutnosÈ existencie, resp. vytvorenie jednotného informaãného systému v rámci sluÏieb
zamestnanosti, s prihliadnutím na databázové systémy a v˘vojové prostredia,
ktoré sa v súãasnosti v informaãn˘ch
technológiach vyuÏívajú.

Ciele skupiny:
 zaviesÈ informaãn˘ systém voºn˘ch
pracovn˘ch miest spæÀajúci nad‰tandardné ukazovatele;
 v rámci webovej stránky ÚPSVR
âadca a ÚP Vsetín in‰talovaÈ informaãn˘ systém o podmienkach
a moÏnostiach vzájomného zamestnávania, posúdiÈ efektivitu práce
oddelení sprostredkovania vo väzbe
na poãet kontaktov s UoZ, resp. iné
ukazovatele.
V rámci tejto skupiny boli vypracované podmienky a moÏnosti vzájomného
zamestnávania obãanov v okrese Vsetín
a âadca. Bola zistená skutoãnosÈ, Ïe efektívnosÈ umiestnenia UoZ na TP v nadväznosti na periodicitu bola rovnaká
v âR ako aj v SR, priãom v âR periodicitu
majú jedenkrát mesaãne, na rozdiel od
stanovenej periodicity v SR. âeskí kolegovia overovali tento postup i v ich
praxi. Poãas dvoch mesiacoch pokusne
na vzorke 50 klientov sprísnili kontaktn˘
reÏim, priãom pri kaÏdom kontakte bola
ponúknutá buì práca, alebo nejaká aktivita úradu. V˘sledok preukázal, Ïe má
v˘znam sa klientovi aj ãastej‰ie venovaÈ,
ale je nereálne nájsÈ vhodné aktivity pre
kaÏdého klienta pri kaÏdom kontakte,
v opaãnom prípade to skæzne do formality, ão je z ich pohºadu mimo rámec chápania spolupráce s klientom.
Porovnanie preukázalo, Ïe zv˘‰enie
frekvencie kontaktov v regióne ãasom
prekonalo svoj zenit pozitívnych dopadov na sprehºadnenie evidencie, av‰ak
dnes uÏ tak˘m prínosom nie je.
Z tohto dôvodu sa nám javí odporúãanie pre legislatívu, aby bola moÏnosÈ
periodicity stanovená „najmenej jedenkrát mesaãne“ s moÏnosÈou operatívneho a opakovaného kontaktu, ktor˘ by
bol na úvahe úradu.

3. PRACOVNÁ SKUPINA
ODBORNÝCH PORADENSKÝCH
SLUŽIEB, INFORMAČNÝCH
A PORADENSKÝCH SLUŽIEB
(OPS A IPS)
Ciele skupiny:
 navrhnúÈ systém kritérií, na základe
ktor˘ch bude moÏné relevantné
porovnávanie úãinnosti IAP, najmä
vo väzbe na umiestnenosÈ UoZ na
trh práce, v˘hradne hodnotiÈ vekovú kategóriu UoZ do 25 rokov (súvis
s platnou legislatívou v âR);
 pokúsiÈ sa vzhºadom na ‰pecifiká
regiónu nájsÈ najvhodnej‰iu ‰truktúru vzdelávacích programov pre
voºnú pracovnú silu;
 pokúsiÈ sa o prevedenie anketového
v˘skumu orientovaného na zisÈova-

nie miery ochoty UoZ (nezamestnan˘ch) k vzdelávacím aktivitám (vzor
dotazníka dodá ÚPSVaR âadca);
 porovnanie aktivít v rámci informaãno-poradensk˘ch stredísk so
zameraním na poradenstvo k voºbe
povolania, v tejto ãasti prevzatie
know-how, spoloãné zorganizovanie workshopu a úãasÈ na Burze
stredn˘ch ‰kôl v okrese âadca 2006.
âinnosti tejto skupiny boli bohaté
na celookresné aktivity, kde v˘razne
dominovala burza stredn˘ch ‰kôl medzinárodného charakteru za úãasti ÚP
Vsetín – informaãno-poradenského
strediska pre voºbu povolania a medzinárodného workshopu zameraného na
voºbu povolania Ïiakov a ‰tudentov
s cieºom ich uplatnenia na trhu práce.
Na workshope dominovala skutoãnosÈ, Ïe sa na pôde ÚPSVR âadca stretli
skúsenosti ãesk˘ch kolegov, riaditeºov
S·, v˘chovn˘ch poradcov základn˘ch
‰kôl okresu âadca, Pedagogicko-psychologickej poradne âadca, zástupcov Îilinského samosprávneho kraja, zástupcu za
Ústredie PSVR Bratislava Mgr. Kataríny
Slamenej. Mnohé závery sa uÏ preniesli
na burzu S·, kde prítomnosÈ nielen
stredn˘ch ‰kôl okresu âadca, Ïiakov 9.
roãníkov Z· dopæÀali aj rodiãia a ‰iroká
verejnosÈ. Nepodarilo sa nám „prelomiÈ“
bariéry, aby sa na burze stredn˘ch ‰kôl
mohli prezentovaÈ aj zamestnávatelia
a stredné ‰koly mimo regiónu (vrátane
‰kôl z prihraniãia). Túto skutoãnosÈ
spôsobil fakt, Ïe ÚPSVR âadca nie je
hlavn˘m organizátorom burzy a na druhej strane nebola vôºa stredn˘ch ‰kôl
okresu âadca prijaÈ na takéto podujatie
aj iné stredné ‰koly. V rámci tejto aktivity bol v‰etk˘m ‰kolám odovzdávan˘
informaãn˘ materiál pre potreby
v˘chovn˘ch poradcov Z· a S·.
ZaujímavosÈou bol realizovan˘ prieskum zameran˘ na zistenie „miery
ochoty“ stratifikovaného v˘beru respondentov z radov UoZ k in‰talácii
prvkov celoÏivotného vzdelávania.
ZároveÀ sa orientaãne zisÈovalo, aké
postavenie priraìujú respondenti hodnote vzdelania v hierarchii osobn˘ch
hodnôt. V˘sledky boli vzájomne porovnávané medzi obidvomi regiónmi.
V globále porovnania v˘sledkov sú zreteºné v˘razné disproporcie medzi
postojmi obyvateºov k hodnotám vzdelania najmä vo vekov˘ch kategóriach
do 24 rokov a nad 50 rokov. Vy‰‰ie konzervatívne tendencie sa prejavujú
u obyvateºov regiónu Kysúc, ão je jedno
zo základn˘ch ‰pecifík tohto regiónu,
vypl˘vajúce z doteraj‰ieho rurálno-historického v˘voja. V˘sledky prieskumu
v regióne Kysúc moÏno voºne deklarovaÈ úvahou – vzdelávanie je potrebné,
ale nie pre mÀa...
ëal‰ím dôleÏit˘m zistením je fakt,
Ïe kultivácia pracovnej sily vekovo
star‰ích UoZ si vyÏaduje zv˘razniÈ 
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najmä motivaãné formy, ão platí aj pre
región Vsetínsko. Naopak, u mlad˘ch
ºudí skôr ch˘bajú informácie a spôsoby ich aktualizácie. Pri posudzovaní
efektivity jedného z najdôleÏitej‰ích
poradensk˘ch nástrojov – vyuÏívanie
IAP, moÏno s prekvapením kon‰tatovaÈ, Ïe vyuÏiteºnosÈ IAP na báze dobrovoºnosti preferovaná v âR (UoZ do
25 rokov) je pribliÏne na rovnakej
úrovni, ako dosahujeme na úrovni realizovan˘ch IAP v rámci NP VII a NP
VIIB. Porovnanie oboch systémoch
opätovne formuluje otázku „Kvantina
verzus kvalita“. ZávaÏnosÈ tohto zistenia spoãíva v tom, Ïe vypracovanie
IAP je ãasovo nároãnou záleÏitosÈou,
a teda ãastokrát sa IAP realizuje tam,
kde klient nemá záujem.
Najzásadnej‰ie závery a odporúãania smerovali k Ústrediu PSVR Bratislava, a to vytvoriÈ jednotn˘ dokument
pre pracovníkov OIPS, tzv. roãn˘ plán
po vzore âR, ktor˘ by bol jednotn˘ pre
v‰etky úrady PSVR SR. V spolupráci
s MPSVR a M· SR zabezpeãiÈ vydávanie a distribúciu katalógu povolaní,
ktor˘ by obsahoval vÏdy aktuálny prehºad o v‰etk˘ch ‰tudijn˘ch odboroch
v celej SR (opäÈ po vzore âR) a vytvoriÈ jednotnú priebeÏne aktualizovanú
databázu S· a V· podºa vzoru âR.
OrganizovaÈ ‰kolenia a stretnutia
poradcov pre voºbu povolania. Pre
legislatívu záver t˘kajúci sa IAP priniesol jednoznaãné smerovanie, aby sa
IAP nestali uniformné, ale skutoãne
individuálne tak, ako to majú aj
v oznaãení.

4. PRACOVNÁ SKUPINA
ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK
A DÁVOK POMOCI V HMOTNEJ
NÚDZI
Ciele skupiny:
 porovnaÈ jednotlivé systémy a aplikácia v praxi na jednotliv˘ch úradoch, pozitíva a negatíva v rámci
legislatívy;
 v˘mena skúseností pri uplatÀovaní
Nariadenia rady EHS 1408/71
v podmienkach regiónov, moÏná
prevencia pred zneuÏívaním t˘chto
systémov, zhrnutie poznatkov a skúseností. Návrh v˘meny informácie
pri pre‰etrovaní Ïiadostí klientov
s trval˘m pobytom v príslu‰nom
regióne;
 na základe praktick˘ch skúseností
zhrnúÈ ãinnosÈ posudkového lekárstva na ÚPSVR âadca.
Veºk˘m prínosom bola konzultácia
novej agendy, v˘platy rodinn˘ch
dávok v zmysle Nariadenia EHS
1408/71 o uplatÀovaní systémov sociálneho zabezpeãenia na zamestnancov
a ich rodinn˘ch príslu‰níkov pohybujúcich sa v rámci spoloãenstva v znení
neskor‰ích predpisov. Odbor ‰tátnej
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sociálnej podpory ÚP Vsetín vypracoval zoznam poberateºov rodinn˘ch
dávok v rámci nariadenia, ktor˘ sme
porovnali s na‰ou databázou, ãím sa
predchádza k duplicitnej v˘plate
rodinn˘ch dávok a zamedzeniu vzniku pohºadávok. V rámci konzultácie
sme prerokovali jednotlivé sporné prípady, bolo nám dané stanovisko
k ustanoveniu par. 3 zák. ã. 117/95
Zb., v zmysle ktorého sa napr. na slovenského obãana, ktor˘ Ïije v âR viac
ako 365 dní, prihliada ako na obãana
âR. V t˘chto prípadoch je zloÏité urãiÈ
primárny a sekundárny ‰tát v˘platy,
pokiaº nemáme k dispozícii v‰etky
relevantné doklady a obãan nie vÏdy je
ochotn˘ tieto doklady predloÏiÈ.

5. PRACOVNÁ SKUPINA
SOCIÁLNO-PRÁVNEJ OCHRANY
DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
Ciele skupiny boli koncentrované do
oblastí:
 problematika náhradnej starostlivosti;
 starostlivosÈ o deti s poruchami správania;
 rie‰enia konkrétnych prípadov
a optimalizácie moÏn˘ch rie‰ení pri
presune detí z âR na Slovensko, resp.
opaãne, vo väzbe na platné legislatívne
normy/diferencie v t˘chto krajinách;
 problematiky práce detí, povolenie v˘konu ãinností.
Spoloãn˘m menovateºom práce
v‰etk˘ch zainteresovan˘ch pracovníkov je spokojnosÈ s realizáciou projektu. Aj napriek vysokej administratívnej
zaÈaÏenosti zamestnanci in‰titúcií zodpovedne pristupovali k plneniu cieºov
projektu, vzhºadom na zmysluplnosÈ
cieºov a konkrétnosÈ prínosov pre svoju
prácu. V záveroch svojich odporúãaní
ãlenovia pracovn˘ch tímov jednoznaãne deklarujú prínos projektu a vyjadrujú záujem pokraãovaÈ v plánovanom
nadstavbovom projekte.

KONKRÉTNE PRÍNOSY
PROJEKTU
Za mimoriadne dôleÏité prínosy, na
ktor˘ch sa zhodli v‰etci zainteresovaní
pracovníci in‰titúcií, moÏno povaÏovaÈ:
 vytvorenie neformálnych, korektn˘ch a priateºsk˘ch vzÈahov medzi
zamestnancami in‰titúcií;
 moÏnosti konfrontácie pouÏívan˘ch metód a foriem práce s dôrazom na ich efektivitu, s hºadaním
moÏností eliminácie najmä administratívnej záÈaÏe zamestnancov;
 vydanie publikácie Kysucko-vsetínske paralely I, ktorá skôr analyzuje doteraj‰í v˘voj na trhoch práce
t˘chto regiónov, a zároveÀ prezentuje regióny z aspektu moÏného
rozvoja turizmu;

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 3/2007

 následná publikácia Kysucko-vsetínske paralely II prezentuje konkrétne závery a odporúãania tak,
ako ich predloÏili jednotlivé pracovné skupiny.

INTERREG 2004 – 2006
Program Interreg je jednou z najv˘znamnej‰ích a zároveÀ aj najrozsiahlej‰ích iniciatív Spoloãenstva EÚ. Tento
program bol zahájen˘ uÏ v r. 1990 s jednoznaãn˘m cieºom: podporiÈ hospodársku integráciu vnútorn˘ch hraniãn˘ch
regiónov ãlensk˘ch krajín EÚ. Neskôr
bol program rozdelen˘ na tri prioritné
orientácie: A, B a C, ãím sa vytvoril
priestor na spoluprácu aj cez hranice
Európskej únie. Komisia Európskeho
Spoloãenstva dÀa 28. apríla 2000
na‰tartovala novú Iniciatívu Spoloãenstva, ktorá sa t˘kal transeurópskej spolupráce, zameranú na podporu vyváÏeného a harmonického rozvoja európskeho priestoru, v praxi oznaãovanú ako
INTERREG III. V období 2004 aÏ 2006
program sledoval najmä posilnenie ekonomickej a sociálnej súdrÏnosti v EÚ,
a to podporovaním cezhraniãnej, nadnárodnej a interregionálnej spolupráce
s cieºom podporovaÈ vyváÏen˘ v˘voj na
území EÚ. Vláda Slovenskej republiky
svojím uznesením ã. 359/2002 vytvorila
potrebn˘ rámec moÏností na implementáciu tohto programu v rámci SR.

AKO ĎALEJ?
INTERREG 2007 – 2013
NajdôleÏitej‰ie v˘sledky projektu boli prezentované aj 1. marca 2007 vo Veºk˘ch
Karloviciach na porade Rád riaditeºov
úradov práce Moravskosliezského, Olomouckého, Juhomoravského a Zlínskeho
kraja. Prítomn˘ bol aj zástupca MPSV âR.
Prevaha pozitívnych hodnotení v˘sledkov a záverov projektu zo strany prítomn˘ch odborníkov na trh práce vytvorila
reálny priestor na spoluprácu sluÏieb
zamestnanosti v prihraniãn˘ch regiónoch
aj v nasledujúcom programovacom období. Realizovan˘ „mikroprojekt“ zároveÀ
predstavoval ambíciu identifikovaÈ slabé
stránky pri zvy‰ovaní sociálnej kohézie
cezhraniãn˘ch regiónov a definovaÈ príleÏitosti na elimináciu bariér, ktoré aj
v dôsledku rozdelenia b˘valej âSFR
vznikli. Za váÏny dôvod zniÏujúcej sa flexibility t˘chto trhov práce je povaÏovaná
práve nízka „kvalita“ voºnej pracovnej
sily – uchádzaãov o zamestnanie. Operaãné programy „Vzdelávanie“ a „ZamestnanosÈ a sociálna inklúzia“ vytvárajú k tomu
potrebn˘ priestor.
Mgr. JANA MARŤÁKOVÁ,
Mgr. JÁN PIDYCH,
Ing. Katarína KUČERÍKOVÁ,
Mgr. EVA LARIŠOVÁ,
Ing. JANA JAROŠOVÁ,
Mgr. MARTINA BARNOVÁ-LIPTÁKOVÁ
ÚPSVR Čadca
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Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je oficiálny
názov pre ostrovný štát ležiaci na Britských ostrovoch a niekoľkých menších ostrovoch. Veľkú Britániu tvorí Anglicko, Škótsko
a Wales. Spojené kráľovstvo je konštitučnou monarchiou s viac
ako 59,5 milióna obyvateľmi. Úradným jazykom je anglický jazyk,
v niektorých častiach Walesu je to „welština“. Priemerná miera
nezamestnanosti v krajine sa pohybuje na úrovni okolo 5 %. Spojené kráľovstvo je členom Európskeho spoločenstva od roku
1973, národnou menovou jednotkou je britská libra (£).
pojené kráºovstvo, ako jedna z troch
„star˘ch“ ãlensk˘ch krajín, v máji
2004 otvorila svoj pracovn˘ trh
v‰etk˘m pristupujúcim krajinám vrátane
Slovenska. Malte a Cypru úplne, ostávajúcej, tzv. A8 skupine, do ktorej patrí aj
Slovensko, zaviedla urãité obmedzenia
vo forme registrácie pracovníkov a prístupu k dávkam. Migráciu pracovníkov
zo skupiny A8 sleduje prostredníctvom

S

O povolenie k pobytu môÏete poÏiadaÈ, ak v krajine legálne pracujete
nepretrÏite po dobu 12 mesiacov, pracujete ako samostatne zárobkovo ãinná
osoba, alebo ak v Spojenom kráºovstve
Ïijete ako ‰tudent riadneho ‰túdia, ste
dôchodcom, alebo ste sebestaãná
osoba.
Povolenie k pobytu je potrebné ÏiadaÈ na Ministerstve vnútra.

ktorá svojich ãlenov zaväzuje k plneniu
Kódexu odborného postupu. Pochybnosti o dodrÏiavaní pracovn˘ch podmienok ãlenskou agentúrou je moÏné
rie‰iÈ sÈaÏnosÈou prostredníctvom REC.
Zoznam ãlenov REC je zverejnen˘ na
internetovej stránke konfederácie
www.rec.uk.com. PovinnosÈ licencovania sa od apríla 2006 vzÈahuje na v‰etky
podniky, t. j. aj agentúry, ktoré zabezpeãujú pracovníkov do reÈazcov s ãerstv˘mi produktami. Licenciu vydáva organizácia GLA – Gangmasters Licensing
Authority a jej cieºom je ochrana pracovníkov pred vykorisÈovaním. Zoznam firiem s licenciou je k dispozícii na
internetovej stránke www.gla.gov.uk.
Pracovné ponuky moÏno nájsÈ aj
v dennej tlaãi, priamo vo v˘kladoch
obchodov a novinov˘ch stánkov, ako

Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska
Systému registrácie pracovníkov v pôsobnosti Ministerstva vnútra. Registráciou sa sledujú iba zamestnané osoby, nie
Ïivnostníci. Podºa monitorovacích správ
ministerstva vnútra, ministerstva práce
a dôchodkov, daÀového a colného úradu
a miestnych správ od mája 2004 do
konca roka 2006 v Spojenom kráºovstve
zaãalo pracovaÈ viac ako 56 000 Slovákov, ão je 10 % z celkového poãtu pracovn˘ch migrantov z krajín A8, ão nás
zaradilo na 3. miesto. Najviac pracovníkov bolo v sledovanom období z Poºska
(65 % z celkového poãtu migrantov z krajín A8). Do Spojeného kráºovstva pri‰li
pracovaÈ hlavne mladí ºudia, 43 % vo
veku 18 – 24 a 39 % vo veku 25 – 34 rokov. Najviac zaregistrovan˘ch pracovníkov nastúpilo do zamestnania v profesii
pracovník skladu a veºkoobchodu,
v˘robnej linky, baliarní a v rámci hotelov˘ch a re‰tauraãn˘ch sluÏieb.

PRÍCHOD DO KRAJINY
Pri vstupe do krajiny je potrebné sa preukázaÈ platn˘m cestovn˘m pasom alebo
obãianskym preukazom. Z dôvodu
registraãn˘ch povinností pri nástupe do
zamestnania sa odporúãa maÈ v Spojenom kráºovstve oba doklady totoÏnosti.
Zákon Európskeho spoloãenstva
vám dáva právo ÏiÈ v Spojenom kráºovstve v prípade, ak
 v Spojenom kráºovstve pracujete,
alebo
 ak nepracujete, tak máte dostatok
finanãn˘ch prostriedkov na svoju
obÏivu bez podpory z verejn˘ch
prostriedkov.

AKO SI HĽADAŤ PRÁCU
Spôsobov hºadania si práce je niekoºko.
Odporúãa sa nájsÈ si prácu e‰te pred príchodom do krajiny. Základnou poÏiadavkou je znalosÈ anglického jazyka, úroveÀ
znalosti závisí od konkrétnej pracovnej
náplne. âasto aj pre manuálnu prácu vo
fabrike sa vyÏaduje komunikatívna znalosÈ jazyka z bezpeãnostn˘ch dôvodov.
Pri hºadaní si práce môÏete vyuÏiÈ bezplatné sluÏby siete EURES, ktorá okrem
iného ponúka aj databázu voºn˘ch pracovn˘ch miest v Spojenom kráºovstve
www.eures.sk, www.eures.europa.eu.
Ak si chcete nájsÈ prácu v konkrétnom
meste Spojeného kráºovstva, uÏitoãnej‰ia
bude databáza pracovn˘ch ponúk na
stránkach britsk˘ch úradov práce
www.jobcentreplus.gov.uk a úradov práce v Severnom Írsku www.jobcentreonline.com. Úrady práce v Spojenom kráºovstve môÏete nav‰tíviÈ aj osobne, adresu
najbliÏ‰ieho úradu nájdete v telefónnom
zozname pod „Jobcentre Plus“, „Employment Service“, v Severnom Írsku ako
„Jobcentres“, „Jobs & Benefits Offices“,
alebo na ich internetov˘ch stránkach.
Úrady poskytujú telefonickú sluÏbu hºadania si práce, on-line sluÏby hºadania si
práce, ako aj samoobsluÏné zóny pracovn˘ch ponúk v priestoroch úradov.
Sprostredkovateºské sluÏby britsk˘ch pracovn˘ch agentúr, na rozdiel od
slovensk˘ch, musia byÈ pre klientov bezplatné. Nie sú povinné vlastniÈ ‰peciálnu
formu licencie, ale niektoré súkromné
agentúry sú registrované v asociácii
zamestnávateºsk˘ch agentúr REC – Recruitment & Employment Confederation,

aj na rôznych internetov˘ch stránkach, napr. www.jobsearch.co.uk,
www.reed.co.uk, www.jobsite.co.uk,
www.peoplebank.co.uk, www.topjobs.co.uk, www.monster.co.uk.

KDE SA REGISTROVAŤ,
AK SI NÁJDETE PRÁCU
Pre prácu v Spojenom kráºovstve
nepotrebujete pracovné povolenie,
v˘nimkou je ostrov Man a Channel
Islands. Napriek tomu, Ïe na zvy‰nom
území Spojeného kráºovstva je pre
na‰ich obãanov trh práce otvoren˘, ak
budete v krajine pracovaÈ dlh‰ie neÏ
1 mesiac, ste povinn˘ sa zaregistrovaÈ
ako pracovník. Ide o tzv. Systém
registrácie pracovníkov (Working
Registration Scheme). ZaregistrovaÈ sa
je nevyhnutné najneskôr do 30 dní od
nástupu do zamestnania. ÎiadosÈ sa
podáva na formulári, ktor˘ je k dispozícii aj na stránke Ministerstva vnútra
www.ind.homeoffice.gov.uk alebo na
www.workingintheuk.gov.uk. K Ïiadosti je potrebné doloÏiÈ:
 potvrdenie od zamestnávateºa
o zamestnaní,
 2 fotografie pasového formátu,
 pas alebo obãiansky preukaz,
 potvrdenie o zaplatení poplatku,
ktor˘ je momentálne £ 70. Platbu je
moÏné realizovaÈ ‰ekom, po‰tovou
poukáÏkou alebo kartou. Platba po‰tovou poukáÏkou sa odporúãa ako
najr˘chlej‰í a najjednoduch‰í spôsob.
Podnikatelia a Ïivnostníci sa v Spojenom kráºovstve musia registrovaÈ na
DaÀovom a Colnom úrade.
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INÝ KRAJ, INÝ MRAV
– neplatí to len pre kultúrne rozdiely
medzi Slovenskom a Spojen˘m kráºovstvom
Pracovné právo sa lí‰i od slovenského a je dôleÏité oboznámiÈ sa
s jeho základn˘mi pravidlami skôr,
neÏ dôjde k zbytoãn˘m nedorozumeniam.
V pracovno-právnych vzÈahoch sa
rozli‰uje, ãi ide o zamestnanca/employed, o pracovníka/worker, alebo o samozamestnanú osobu/self-employed. Od
toho sa odvíjajú va‰e práva a povinnosti. Prvou odli‰nosÈou od ná‰ho systému
je spôsob uzatvárania pracovného
pomeru. Zamestnanec a zamestnávateº
sa musia dohodnúÈ na podmienkach
práce e‰te pred zaãatím zamestnania,
ale táto dohoda nemusí maÈ písomnú
formu, to znamená, Ïe k uzavretiu pracovného pomeru dochádza aj na základe ústnej dohody. Písomnú zmluvu
s podmienkami zamestnania je zamestnávateº povinn˘ vystaviÈ do 2 mesiacov
od zaãatia zamestnania. V prípade, Ïe
dôjde k zmene pracovn˘ch podmienok,
zamestnávateº je povinn˘ novú písomnú zmluvu vystaviÈ do 1 mesiaca.
V˘‰ka minimálnej mzdy je urãená zákonom, spravidla sa mení kaÏd˘ rok
v októbri. Od 1. 10. 2006 je pre pracovníkov vo veku od 18 do 21 rokov £ 4,45,
pre pracovníkov nad 22 rokov £ 5,35 za
hodinu. Sadzba pre 16 a 17-roãn˘ch,
ktorí ukonãili povinnú ‰kolskú dochádzku, je na úrovni £ 3,30 na hodinu.
Mzda sa obvykle vypláca na bankov˘ úãet. Pre otvorenie bankového
úãtu v Spojenom kráºovstve je
potrebn˘ aspoÀ jeden doklad potvrdzujúci identitu Ïiadateºa a minimálne jeden doklad potvrdzujúci adresu
pobytu Ïiadateºa v Spojenom kráºovstve. Adresu pobytu moÏno dokladovaÈ napríklad nájomnou zmluvou,
potvrdením zamestnávateºa o adrese
pobytu, prípadne v˘platnou páskou.
Maximálny pracovn˘ úväzok je
48 hodín za t˘ÏdeÀ, vo väã‰ine prípadov pri práci na pln˘ úväzok ide o 35
aÏ 40-hodinov˘ t˘Ïdenn˘ pracovn˘
ãas. Poãas roka vzniká nárok na
4 t˘Ïdne platenej dovolenky.

DANE A ODVODY
Zamestnávateº je povinn˘ svojim
zamestnancom zráÏaÈ zo mzdy daÀ
z príjmu a platiÈ odvody do národného
poistenia. Po príchode do krajiny je
potrebné na britsk˘ daÀov˘ úrad zaslaÈ
vyplnen˘ formulár o vstupe P86. Pri
nástupe do zamestnania sa vypæÀa formulár P46.
DaÀov˘ rok podºa britského daÀového systému je od 6. 4. do 5. 4. Ide
o systém PAYE = Pay As You Earn
(plaÈ, ako zarába‰), ktor˘ má 3 sadzby
20

dane z príjmu: 10 %, 22 %, 40 %. DaÀová sadzba závisí od v˘‰ky roãného príjmu. Na konci daÀového roka zamestnávateº vystaví zamestnancom formulár
P60 a pri ukonãení pracovného pomeru
je povinn˘ vystaviÈ formulár P45.
Obecná daÀ sa platí za miestne sluÏby obci v mieste bydliska. V˘‰ka tejto
dane závisí od kategórie b˘vania a rodinnej situácie. Niekedy je táto daÀ súãasÈou
nájomného, ão si treba overiÈ u majiteºa
domu. Správcom daní je DaÀov˘ a Coln˘
úrad – HM Revenue & Customs Office.
Príspevky sociálneho zabezpeãenia
sa zráÏajú priamo zo mzdy pod osobn˘m
ãíslom evidovania poistn˘ch odvodov –
NINO. O ãíslo je potrebné poÏiadaÈ na
najbliÏ‰om úrade práce – Jobcentre Plus,
Jobcentre alebo na sociálnom úrade –
Social Security Office. ÎiadaÈ o NINO je
potrebné aj v prípade, ak si prácu hºadáte, ste samostane zárobkovo ãinná osoba,
alebo ste dobrovoºn˘m platiteºom poistn˘ch odvodov. Vydaniu predchádza
registraãn˘ pohovor. Vybavenie trvá
pribliÏne 4 t˘Ïdne. V˘‰ka odvodov do
systému sociálneho zabezpeãenia závisi
od v˘‰ky príjmu.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Zdravotná starostlivosÈ je poskytovaná
prostredníctvom Národnej zdravotnej
starostlivosti (NHS – National Health
Service), vo väã‰ej miere bezplatne.
Predpísanie liekov a dentálna starostlivosÈ sú spoplatÀované. Po príchode do
krajiny je potrebné sa zaregistrovaÈ
v miestnom zdravotnom stredisku, kde
vám pridelia lekára. Súkromná zdravotná starostlivosÈ je obvykle hradená
súkromn˘m zdravotn˘m poistením.
V Spojenom kráºovstve funguje vládou riaden˘ systém sociálneho zabezpeãenia. Dávky sú rozdelené do dvoch
kategórií, a to na dávky zaloÏené na príspevkoch do Národného poistenia, kde
patrí napr. nemocenské, príspevky v nezamestnanosti, vdovské, dôchodkové,
a na dávky nepodmieÀované platením
odvodov Národného poistenia, ako
napríklad prídavky na deti, príspevky
pre postihnut˘ch ºudí atì. O dávky je

potrebné ÏiadaÈ miestny úrad práce
(Jobcentre, Jobcentre Pluss) alebo sociálny úrad (social security office).

VZDELÁVANIE
Povinná ‰kolská dochádzka je pre deti
vo veku od 5 do 16 rokov. Bezplatné
vzdelávanie je zabezpeãované prostredníctvom ‰tátnych ‰kôl. Deti pred dosiahnutím 5. roku môÏu nav‰tevovaÈ
materské ‰koly, buì ‰tátne alebo
súkromné, alebo v prípravné triedy na
základn˘ch ‰kolách. V‰etky 4-roãné deti
majú právo na trojsemestrálne bezplatné alebo ãiastoãne platené vzdelávanie.
Deti obvykle nav‰tevujú základnú ‰kolu
vo veku od 5 do 11 rokov. Vo veku 11
rokov dieÈa prechádza na strednú ‰kolu,
kde musí ostaÈ aÏ do 16 rokov.
V 16 rokoch deti v Anglicku a Walese robia skú‰ky GCSE (General Certificate of Secondary Education), v ·kótsku namiesto skú‰ky GCSE robia Standards Grades. Na tomto stupni sa môÏu
rozhodnúÈ, ãi ostanú v ‰kole ìal‰ie
2 roky, alebo ‰kolu ukonãia.
·tudenti, ktorí chcú po skonãení
strednej ‰koly pokraãovaÈ v ‰túdiu,
môÏu poÏiadaÈ o ‰túdium na univerzite. KaÏdá univerzita má svoj vlastn˘ systém prijímania ‰tudentov, stanovuje minimálne vstupné poÏiadavky pre kaÏd˘ odbor.
·tudenti zo zahraniãia musia preukázaÈ, Ïe spæÀajú kvalifikaãné poÏiadavky konkrétnej univerzity. Niektoré univerzity majú vlastné prostriedky na porovnávanie kvalifikácií
z ostatn˘ch krajín, ak nie, tak je
potrebné sa obrátiÈ na UK NARIC.
TaktieÏ je potrebné preukázaÈ dobrú
znalosÈ anglického jazyka.
·túdium na univerzite v Spojenom kráºovstve nie je lacná záleÏitosÈ, ale vzdelávací systém umoÏÀuje
pokrytie poplatkov za ‰túdium formou pôÏiãky, ktorú ‰tudent musí
splatiÈ po ukonãení ‰túdia, keì bude
zarábaÈ viac ako £ 15 000 roãne.
Ing. DAGMAR TAMPLOVÁ,
EURES poradca
ÚPSVR Košice

Užitočné internetové stránky:










Ministerstvo vnútra – www.ind.homeoffice.gov.uk
Daňový a Colný úrad (HM Revenu & Customs) – www.hmrc.gov.uk
Ministerstvo práce a dôchodkov – www.dwp.gov.uk
Ministerstvo obchodu a priemyslu – www.dti.gov.uk
Ministerstvo vzdelávania – www.dfes.gov.uk
internetový portál poradenstva pre občanov – www.adviceguide.org.uk
internetový portál všetkých ministerstiev – www.direct.gov.uk
internetová stránka Konfederácie odborových zväzov – www.tuc.org.uk
Poradenská, zmierovacia a arbitrážna služba pre zamestnancov v oblasti pracovného práva – www.acas.org.uk
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MONITORING MÉDIÍ

■ VO VODERADOCH SAMSUNG VÍTAJÚ
Na investíciu firmy Samsung sa vo Voderadoch, osem
kilometrov od Trnavy, te‰ia. "PomôÏe dedine, pomôÏe okoliu," myslí si predavaãka v potravinách Michaela Kuãerová.
"Mladí ºudia budú maÈ aspoÀ prácu," hovorí odhodlane
dôchodkyÀa Anna Miková. Vo Voderadoch Ïije necel˘ch
1400 obyvateºov a nezamestnanosÈ je tam nízka. Niektorí sa
uÏ chystajú odísÈ z trnavsk˘ch podnikov a pracovaÈ doma.
Väã‰ina dedinãanov si myslí, Ïe kórejsk˘ zamestnávateº
bude dobre platiÈ, no sú aj pochybovaãi. "Budú platiÈ tak,
ako PSA Peugeot Citroen, aby nekazili trh," hovorí Jana
Gajerská. "Bude to fabrika nielen s regionálnym, ale najmä
s celoslovensk˘m a európskym v˘znamom. Prinesie r˘chle
rie‰enie problémov so základnou infra‰truktúrou, rozvoj
bytovej v˘stavby, kultúry a ‰portu," povedal starosta Marek
Turansk˘, ktorého zvolili vo vlaÀaj‰ích decembrov˘ch
komunálnych voºbách ako nezávislého a podporovali ho
Smer a SNS.

Krátke správy
V dedine je poºnohospodárske druÏstvo, remeselníci
a Ïivnostníci. Miestni podnikatelia sa neobávajú mzdovej
konkurencie. "Budeme maÈ vy‰‰í obrat, vy‰‰ie trÏby a zv˘‰ime platy svojim zamestnancom, lebo teraz iba preÏívame,"
povedal majiteº potravín Pavol Javorek. Aj miestny kÀaz Ján
Hrabav˘ vidí v kórejskej investícii ekonomick˘ prínos.
Turansk˘ informuje opatrne. "Poãkajme si, k˘m bude podpísaná investiãná zmluva." Kórejãanov podºa neho pritiahla
do Voderád dobrá lokalita blízko Trnavy, Bratislavy a Nitry.
Zatraktívni ju privádzaã k diaºnici z Bratislavy do Trnavy,
ktor˘ má byÈ hotov˘ do konca roka.
Obec doteraz Ïila z histórie, má Zichyovsk˘ ka‰tieº,
kostol a v centre aj zanedban˘ desaÈhektárov˘ historick˘
park, ktor˘ je pamiatkou. LCD obrazovky sa budú vyrábaÈ na
mieste dne‰ného chráneného krajinného územia Úºanská
mokraì, ktoré je v˘znamnou vtáãou lokalitou. Ornitológovia navrhli náhradné vtáãie územie.
SME

aktivitám sme na trhu práce umiestnili osemdesiat klientov
so zdravotn˘m postihnutím. Viacerí vyuÏili moÏnosÈ a zaãali podnikaÈ ako samostatne zárobkovo ãinné osoby." hodnotí
Zuzana Îiaková, pracovníãka Poradensko-informaãneho
centra v Prievidzi. Jej kolegyÀa Anna Kolesárova dodáva:
"O na‰e sluÏby prejavuje záujem ãoraz viac zamestnávateºov.
Okrem toho, Ïe im poradíme ako majú upraviÈ pracovné
prostredie a podmienky obãanom so zdravotn˘m postihnutím, organizuj eme pre nich aj v˘ber zamestnancov, vhodn˘ch na tú-ktorú pracovnú pozíciu." Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Prievidzi evidoval koncom januára viac ako
‰esÈsto obãanov so zdravotn˘m postihnutím.
Prieboj

■ ZARÁBAME O 7 500 KORÚN MENEJ AKO ČESI
SLOVÁCI, pracujte usilovnej‰ie! MoÏno sa vám raz
podarí v zárobkoch predbehnúÈ âechov. Tam bola priemerná mesaãná mzda vlani o 7 500 korún vy‰‰ia ako u nás.
A dôvod? Na‰a produktivita práce je vraj niÏ‰ia. Ani 14
rokov po rozdelení âesko-Slovenska sa na‰e platy nepriblíÏili k ãesk˘m. K˘m my sa musíme te‰iÈ z toho, Ïe sa na‰a
priemerná mzda vlani zv˘‰ila na 18 741 korún za mesiac,
âech dostane aÏ 26 274 korún, teda pribliÏne o 40 percent
viac. Navy‰e t˘ch takmer 19-tisíc mesaãne dosiahol len
kaÏd˘ tretí z nás. âeskí analytici vidia dôvod najmä vo vy‰‰ej produktivite práce ich ºudí. Ná‰ ekonomick˘ analytik
Marcel Vlnka to vysvetlil zase takto: "V âesku sú platy vy‰‰ie aj kvôli nízkej nezamestnanosti. Sú v situácii, keì pracovné sily skôr hºadajú, a keì ich chcú, tak im musia aj
zaplatiÈ. Cena ich práce sa zvy‰uje." Tento trend v‰ak zaãíname pociÈovaÈ aj my. UÏ dnes sa u nás ÈaÏko hºadá napríklad kvalitn˘ robotník do automobilky. Mnohí na‰i ºudia
odchádzajú za lep‰ím zárobkom do cudziny, takÏe cena
ná‰ho robotníka rastie. Analytik Vlnka upozorÀuje aj na in˘
zaujímav˘ fakt. "Od vzniku âeskoslovenska na‰i západní
susedia vÏdy zarábali viac," povedal. Nedobehli sme ich ani
poãas socializmu, ani po rozdelení republiky. V ich oãiach
sme stále chudobní príbuzní.
Plus jeden deň

■ ŽELEZNICE NEBUDÚ TENTO ROK PREPÚŠŤAŤ
■ ÚRAD PRÁCE SA PRESŤAHOVAL
Odbor posudkov˘ch ãinností Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny sa presÈahoval na Vajanského nábreÏie. Vysunuté pracovisko pre imobiln˘ch obãanov v‰ak zostáva aj
naìalej v pôvodn˘ch priestoroch na Vazovovej ulici. Dôvodom sÈahovania odboru posudkov˘ch ãinností je zmena rozmiestnenia celo‰tátneho a bratislavského ústredia. Tento
rok by mali rekon‰truovaÈ ãasÈ prízemia budovy na Vazovovej ulici. PomôÏe to skvalitneniu sluÏieb imobiln˘m klientom.
Televízna stanica Bratislava

■ MNOHÍ UŽ DNES ÚSPEŠNE PODNIKAJÚ
Vo februári uplynulo dvanásÈ mesiacov, ão zaãalo poskytovaÈ sluÏby zdravotne postihnut˘m obãanom poradenskoinfomraãné centrum pri Úrade práce, sociálnych veci a rodiny. Jeho hlavn˘m zámerom je, aby sa obãania so zdravotn˘m
postihnutím mohli oboznamovaÈ s rozsahom sluÏieb zamestnanosti, zabezpeãiÈ integrované sluÏby pre zamestnávateºov
a meniÈ pohºad zdravej populácie na handikepovan˘ch
obãanov. "Na‰e poradensko-informaãné centrum vlani nav‰tívilo asi ‰tyristo obãanov so zdravotn˘m postihnutím
z regiónu. Cestu k nám si v‰ak na‰li aj ºudia z in˘ch okresov.
S veºk˘m ohlasom sa stretli intenzívne poradenské kurzy,
ktoré sa vlani v októbri konali v Prievidzi, Handlovej
i v Novákoch. Rovnako aj poradensko-motivaãny kurz s nadstavbov˘m modulom základy práce s poãítaãom. Pomocou
pre na‰ich klientov je aj moÏnosÈ vyuÏívania prístupu na
internet na samoobsluÏn˘ch poãítaãoch. Aj vìaka t˘mto

„Poãet zamestnancov Îelezníc SR by sa mal v tomto
roku zníÏiÈ len mierne, prirodzen˘m úbytkom pracovníkov.
Îiadne prepú‰Èanie sa neplánuje,“ povedala hovorkyÀa
Ïelezníc Martina Pavliková. Îeleznice ku koncu uplynulého
roka zamestnávali 18 118 ºudí.
Sme

■ MINISTERSTVO PRÁCE POMÔŽE
RODINÁM OBETÍ Z NOVÁK
Ministerstvo práce pomôÏe rodinám obetí tragédie
v Novákoch. Z humanitného fondu dostane osem najviac
postihnut˘ch rodín po 25-tisíc korún. Ide o rodiny, ktor˘ch
blízki zahynuli, alebo sú nezvestní. Ministerstvo peniaze
poskytne prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Prievidzi.
Rozhlasová stanica Viva

■ NEZAMESTNANOSŤ NA SLOVENSKU KLESLA
NA 12 PERCENT
NezamestnanosÈ na Slovensku sa opätovne zníÏila,
v poslednom ‰tvrÈroku 2006 dosiahla úroveÀ 12 percent,
v porovnaní s predchádzajúcim ‰tvrÈrokom poklesla o viac
ako tri percentá. Ide o najniÏ‰iu úroveÀ od roku 1998. Najviac ºudí pracovalo v sluÏbách, priemysle, stavebníctve,
pôdohospodárstve a rybolove. Informoval o tom ·tatistick˘
úrad. NezamestnanosÈ klesla aj za cel˘ minul˘ rok, zníÏila
sa takmer o tri percentá, dosiahla úroveÀ 13,3 percenta.
TA 3
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PORADŇA

?

S manÏelkou ‰tudujeme na vysokej ‰kole, neodvádzame Ïiadne
peniaze do dôchodkového systému
(Ïiaden pilier). Ak by sa nám teraz
narodilo dieÈa, máme nárok na jednorazov˘ príspevok cca 11 000 na prvé
dieÈa? Z ãoho nám vypoãítajú materskú, keì Ïena nikdy nerobila? ManÏelka má nad 18 rokov.
Ak ‰tudentka (ktorá je plnoletá) porodí
dieÈa, má nárok na uplatnenie:
 jednorazového príspevku pri narodení
dieÈaÈa v sume 4 460 Sk,
 jednorazového príplatku k príspevku
pri narodení dieÈaÈa v sume 11 000 Sk
(na prvé dieÈa, ktoré sa doÏilo aspon 28
dní),
 rodiãovského príspevku v sume 4 440 Sk
mesaãne (odo dÀa narodenia dieÈaÈa),

ÏovaÈ aj úbor na telesnú v˘chovu predpísan˘ ‰kolou, napr. tepláková súprava, triãko, tenisky. Dotácia sa neposkytne napr.
na zakúpenie ‰kolskej aktovky, prezuviek,
resp. vrecka na prezuvky, ktoré nepatria
medzi pomôcky, ktoré priamo súvisia
s vyuãovacím procesom.
Ing. Lada Déčiová,
odbor pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVR

?

ManÏel pracuje v âechách, ja som
momentálne zamestnaná na Slovensku. O pár mesiacov v‰ak pôjdem
na materskú dovolenku. U svojho
zamestnávateºa chcem daÈ e‰te pred
nástupom na materskú v˘poveì.
Chcem sa preto sp˘taÈ, kde mám poÏiadaÈ o rodiãovsk˘ príspevok – v SR,
alebo v âR?

Otázky a odpovede
 prídavku na dieÈa v sume 540 Sk
mesaãne (odo dÀa narodenia dieÈaÈa).
V‰etky uvedené príspevky si treba
uplatniÈ na úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny podºa miesta trvalého pobytu Ïiadateºa. ÎiadosÈ o príspevok pri narodení
dieÈaÈa vydáva matriãn˘ úrad pri prevzatí
rodného listu dieÈaÈa. Ostatné Ïiadosti si
moÏno prevziaÈ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne je moÏné ich
získaÈ z webovej stránky Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
v poloÏke dávkov˘ informaãn˘ servis –
DIS (www.employment.gov.sk).
K uplatneniu nároku na rodiãovsk˘
príspevok je potrebné preukázaÈ, Ïe Ïiadateº
nemá nárok na materské. Potvrdenie vystaví sociálna poisÈovÀa na ÏiadosÈ Ïiadateºa.
Bc. Jana Kovárová,
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

?

Podºa v˘nosu vá‰ho ministerstva
sa poskytuje dotácia na ‰kolské
potreby: „Za ‰kolské potreby sa na
úãely dotácie na ‰kolské potreby povaÏujú najmä zo‰ity, písacie potreby,
uãebnice, nevyhnutné individuálne
pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyuãovacím procesom alebo s pred‰kolskou v˘chovou a vzdelávaním dieÈaÈa
v prípravnej triede v pred‰kolskom
zariadení.“ Vypl˘va z citácie v˘nosu, Ïe
sa nemôÏe Ïiakovi kúpiÈ ‰kolská
aktovka, cviãn˘ úbor alebo prezuvky
do ‰koly? Rómski spoluobãania
kupujú deÈom najmä tieto veci, ale aj
zo‰ity, perá, farby, ceruzky. Niã iné,
okrem toho, ão Ïiak potrebuje do
‰koly, sa im neprepláca. A napr. ‰kolská ta‰ka je predsa urãená do ‰koly, aj
keì tam nie je uvedená. Prosím o stanovisko. Vopred ìakujem.
Za ‰kolské potreby v súlade s V˘nosom MPSVR SR ã. 3749/2005-II/1 zo dÀa
14. decembra 2005 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti MPSVR SR je moÏné pova22

Ak v ãase podania Ïiadosti budete
nezamestnaná a manÏel bude naìalej pracovaÈ v âeskej republike, nárok na rodiãovsk˘ príspevok (aj prídavok na dieÈa)
budete maÈ v âeskej republike, nakoºko
z dôvodu zamestnania manÏela sa na vás
vzÈahuje nariadenie Rady (ES) ã. 1408/71
o uplatÀovaní systémov sociálneho zabezpeãenia na zamestnancov, samostatne
zárobkovo ãinné osoby a ich rodinn˘ch
príslu‰níkov pohybujúcich sa v rámci spoloãenstva. O rodinné dávky si musíte
poÏiadaÈ na príslu‰nom úrade práce v âeskej republike, kde vám poskytnú tlaãivá aj
informácie, ão je potrebné k Ïiadosti
o dávky doloÏiÈ. UpozorÀujeme vás, aby
ste o dávky poÏiadali ão najskôr po narodení dieÈaÈa, lebo âeská republika vypláca
dávky spätne iba tri mesiace.
Bc. Jana Kovárová,
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

?

V novinách SME som na‰la príspevok na vzdelávanie pre nepodnikateºské subjekty. Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny poskytlo
veºk˘m investorom finanãné prostriedky na vzdelávanie svojich
zamestnancov. Neviete mi povedaÈ,
ako sa dá získaÈ táto ‰tátna dotácia?
p. Martina
Príspevok súvisí s Národn˘m programom NP XI. Cieºom projektu je podpora vzdelávania realizovaného zamestnávateºom s cieºom motivovaÈ zamestnávateºov k vzdelávaniu svojich
zamestnancov a aj touto cestou predchádzaÈ hromadnému prepú‰Èaniu, ale
tieÏ zv˘‰iÈ ich konkurencieschopnosÈ
prostredníctvom lep‰ieho poskytovania
vzdelávacích aktivít svojim zamestnancom. BliÏ‰ie informácie nájdete na
webovej stránke Ústredia PSVR
www.upsvar.sk.
Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR
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Podºa mojich informácií získa
obãan SR po absolvovaní roãného prac. pobytu v SRN pracovné
povolenie do krajín EÚ. Chcela by
som sa op˘taÈ, ãi tento nárok vzniká
aj po absolvovaní prac. pobytu v inej
krajine EÚ a ãi prepadne, ak nová
prac. zmluva nebude uzavretá do
3 mesiacov od vzniku nároku, resp.
zaujímali by ma v‰etky bliÏ‰ie informácie v tejto záleÏitosti.
p. Zuzana
Obãan Slovenskej republiky si
môÏe hºadaÈ prácu a b˘vaÈ v ktoromkoºvek ‰táte EÚ. DôleÏité je vedieÈ, Ïe
v niektor˘ch ‰tátoch Slovák potrebuje
pracovné povolenie. To nie je viazané
na poãet odpracovan˘ch rokov v tejktorej krajine. ZáleÏí v‰ak od legislatívy konkrétnej krajiny. Doba pobytu
môÏe byÈ prvkom, ktor˘ Ïiadateºa zv˘hodÀuje pri Ïiadosti o pracovné povolenie. Pracovné povolenie nie je nutné
v krajine, kde máte trval˘ pobyt. Ak ste
prihlásená na trval˘ pobyt v Nemecku,
nepotrebujete pracovné povolenie.
KaÏdá krajina má iné zákonné podmienky pre prácu a pobyt. Odporúãam
informovaÈ sa na konkrétnej ambasáde
krajiny, kde chcete pracovaÈ.
Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

?

Mám 19-roãnú dcéru, ktorá
preru‰ila ‰túdium. MôÏe sa daÈ
zaevidovaÈ? Má nárok na podporu
a aké podmienky musí spæÀaÈ?
pani Mária
Podºa zákona ã. 5/2004 o sluÏbách
zamestnanosti je evidovan˘m uchádzaãom o zamestnanie kaÏd˘ obãan,
ktor˘ písomne alebo osobne o to poÏiada na príslu‰nom úrade práce
v mieste trvalého bydliska. Evidencia
uchádzaãa o zamestnanie poskytuje
uchádzaãovi moÏnosÈ zúãastÀovaÈ sa
na programoch pri aktívnej politike
trhu práce. Evidovan˘m uchádzaãom
o zamestnanie prepláca ‰tát zdravotné
poistenie do v˘‰ky 5 %.
V prípade va‰ej 19-roãnej dcéry
nevzniká nárok na príspevok v nezamestnanosti, lebo nie je splnená podmienka poistenia vo fonde zamestnanosti minimálne 3 roky v období
posledn˘ch ‰tyroch rokov. Nárok na
prídavok na dieÈa vám zaniká, lebo
dcéra pri preru‰ení ‰túdia skonãila
sústavnú prípravu na povolanie.
Nezaopatrené dieÈa podºa Zákon
ã. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieÈa
je dieÈa do skonãenia povinnej ‰kolskej dochádzky, najdlh‰ie do dov⁄‰enia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie ‰túdiom, alebo nemôÏe
sústavne pripravovaÈ na povolanie ‰túdiom, alebo vykonávaÈ zárobkovú ãinnosÈ pre chorobu alebo úraz.
Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR
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PRÍBEH

V RoÏÀavskom Bystrom vravia o Pi‰tovi, Ïe sa zachoval ako zviera. Veì ãi to môÏe byÈ ãlovek, ktor˘ najprv splodí jedenásÈ detí,
a potom odíde k frajerke? No nielen to: Doma sa vraj zjaví len
obãas, keì zìaleka zacíti, Ïe v hrnci sa varí mäso – spomenie si,
Ïe má deti, rodinu.
„Pi‰tov otec bol vych˘ren˘ baãa,“ spomína starosta obce, „no jedného dÀa sa
pominul. Sala‰ ponúkli synovi – kaÏd˘
ãakal, Ïe pôjde v jeho stopách. No
nestalo sa tak. Pri ovciach vydrÏal
sotva pár mesiacov. NevoÀali mu,
a najmä robota.“
„Nikdy nerobil,“ sÈaÏovala sa jeho
druÏka Angelika. „V‰etci sme okolo
neho behali a on si vysedával ako kráº.
Ale aj tak som ho mala rada...“
Veì bol jej prv˘ a jedin˘ muÏ. Poznala ho, keì mala sotva ‰trnásÈ. Baãov
syn, to bola jednoducho klasa. Kamarátky jej ho závideli... Po prvom rande
ostala tehotná. Porodila sotva pätnásÈ-

Aj ostatn˘m povedal, Ïe ich ãímsi
prekvapí – kaÏdého nieãím. No keì
sme sa detí op˘tali, ão dal ktorému
naposledy, deti len hºadia do zeme
a smutno mlãia.
„Nemal ãas, minule sa zdrÏal iba
chvíºu,“ vysvetºuje deväÈroãn˘ Kristián.
„Len sa najedol a uÏ musel ísÈ.“ Potom
sprisahanecky po‰epol: „Teta Îela
povedala, Ïe ho zabije, lebo jej dlÏí tisíc
korún.“
Keby vraj deÈom ãosi dala aspoÀ
jeho matka. No tá uÏ na Angelu a v‰etky vnúãatá naãisto zanevrela. Vidí sa
len v tej blonìavej princeznej. Pi‰ta
s mladou Ïijú v Drnave. Ak sa aj sem-

Pi‰tove
zabudnuté deti
roãná a ·tefan pred súdom vyhlásil, Ïe
sa bude o dieÈa staraÈ. Sudca uveril
slovu chlapa, aj keì nestálo za derav˘
gro‰ – nezavreli ho.
Ba predsa len sedel – za bitku – cel˘
jeden rok. UÏ teraz je jasné, preão je
medzi prv˘mi dvoma deÈmi aÏ (!) dvojroãná prestávka.
Potom uÏ Angela rodila rok ão rok
a hladn˘ch hrdielok v chalupe pribúdalo.
Po malom ·tevkovi pri‰la ·tevka,
potom Angela, Deniska, Kristián, PeÈo,
Zuzanka, Leonard, Ján, Sebastián,
Simonka... A predvlani Marek.
Tie star‰ie deti sú dávno ‰kolopovinné, ale v ‰kolsk˘ch laviciach nesedávajú kaÏd˘ deÀ.
„Vari ich môÏem poslaÈ do ‰koly,
keì je takáto zima?“ namieta vychudnutá matka. „Majú len po jedn˘ch
topánkach a kaÏdé sú deravé...“
Ani obnosené vetrovky sa im nedajú
pozapínaÈ a nohavice na kaÏdom
z nich si uÏ tieÏ uÏili svoje. Ak im vraj
nepomôÏu dobrí ºudia, Angela nevie,
ako skonãí jej jedenásÈ detí.
Sem-tam jej ãosi priniesli príbuzní,
keì mohol, podal pomocnú ruku aj starosta... Aby sa nedostal do rozporu so
zákonmi a predpismi, väã‰inou siahol na
peniaze zo svojho rodinného rozpoãtu.
Pi‰ta na deti neprispieva ani korunou – po tom, ão sa vraj zbalil a zmizol
s mladou frajerkou, má kde utrácaÈ
peniaze. ·tevke údajne sºúbil, Ïe jej prinesie zlatú retiazku. „Aj mi priniesol,“
ospravedlÀuje ho najstar‰ia dcéra, „ale
potom ju musel daÈ tej tete...“

tam v RoÏÀavskom Bystrom predsa len
objaví, zájde iba do rodiãovského domu
– k deÈom nie. „Mäso som veru uÏ
dávno nevarila, nieto z ãoho,“ akoby sa
ospravedlÀovala matka jedenástich
detí. „NuÏ, naão by chodil?!“

IZBA PRE POTKANY
Matka detí – Angela, uÏ dva mesiace
poriadne nejedla, sÈaÏuje sa, Ïe nemôÏe
spávaÈ, trápi ju, Ïe muÏ, s ktor˘m (ako
sama vraví) „Ïila na spôsob manÏelstva“, dal po toºk˘ch rokoch odrazu
prednosÈ inej Ïene. Napriek tomu
nestráca optimizmus – ukazuje, ão v‰etko, keì sa oteplí, hodlá s najstar‰ím
·tevkom na schátralom dome poopravovaÈ. Ba vraj i prednú izbu koneãne
„spojazdní“. V‰etci sa totiÏ tiesnia
v kuchyni a v jedinej izbe – tam nielen
spávajú, ale sa aj hrajú, pí‰u úlohy, ba
sem-tam sa i uãia. Tú druhú, v prednej
ãasti domu, sa Pi‰Èa chystal zob˘vateºniÈ cel˘ch trinásÈ rokov, no nikdy sa
k tomu nedostal. Akoby sa ho net˘kalo,
Ïe po deÈoch v noci behajú potkany –
tie mali brloh práve v prednej izbe. Iba
nedávno starosta poslal chlapov, aby
zamurovali diery a poopravovali to najnutnej‰ie na chátrajúcom domci.
„Ani ja sa nebojím roboty,“ sr‰í optimizmom odhodlaná Ïena. „Veì doteraz
som si musela v‰etko urobiÈ sama, nanajv˘‰ mi s t˘m pomohol najstar‰í syn.“
Pi‰ta sa vraj nikdy nechytil ani sekery –
pokojne sa dokázal prizeraÈ, ako Angela
rúbe drevo, by e‰te ju pritom dirigoval.
Nedávno jej starosta obce Ján Babiã
poloÏartom zalichotil, vraj ako dobre

vyzerá, hádam sa e‰te aj vydá... Mal si
v‰ak rad‰ej zahryznúÈ do jazyka –
Angela sa hneì chytila jeho slov
a vyhlásila, Ïe veru tak aj urobí, nech
ten jej smilník vidí...! A keì zistila, Ïe
v dedine chystajú tradiãn˘ ples,
v sekunde sa rozhodla, Ïe naÀ pôjde.
Len keby vraj mala kde deti nechaÈ...
„Darmo som ich oboch upozorÀoval, nech sa zamyslia nad t˘m, ako im
s kaÏd˘m dieÈaÈom klesá Ïivotná úroveÀ,“ zváÏnie starostova tvár. „Ale Ïe sa
to medzi nimi takto skonãí...“

NEPOZNAJÚ LÍZANKU
Spolu sme sa vybrali k Pi‰tovej mame –
dedinské tamtamy totiÏ roz‰írili, Ïe
neverník sa veãer vrátil z âeska. Naozaj, na‰li sme ho e‰te v posteli.
V kuchyni rozvoniaval obed – teraz sa
oÀho starajú ‰tyri baby. Mama, ‰vagriná, sestra i nová „Ïena“. Starosta mu
doruãil predvolanie na súd, uÏ na
druh˘ deÀ sa na Okresnom súde v RoÏÀave malo rozhodovaÈ o zverení detí
a v˘‰ke v˘Ïivného. Veì Angela Ïiví
rodinu len z ãosi vy‰e ‰tvortisícového
rodiãovského príspevku a ‰esÈtisícov˘ch prídavkov na deti.
DvanásÈ ºudí musí vyjsÈ s desiatimi
tisíckami mesaãne...! ·koláci sa síce
poãas t˘ÏdÀa stravujú v ‰kole, no neraz
prídu domov a opäÈ si p˘tajú jesÈ. Pritom nepoznajú ma‰krty a sladkosti,
nemajú sa s ãím hraÈ, sú radi, ak si
majú ãím aspoÀ zakúriÈ. Márne ãakali,
Ïe im otec alebo stará mama na Vianoce prinesú ão len po lízanke.
Pi‰ta sa síce v prvom momente
pochválil, Ïe si v Prahe na‰iel prácu,
dokonca, Ïe zarobí sedemnásÈtisíc
ãistého. No keì sa dozvedel, Ïe minimálne v˘Ïivné na jedno dieÈa ãiní
681 Sk, ktoré mu môÏe urãiÈ súd, odrazu zaãal kºuãkovaÈ – vraj e‰te nemá
zmluvu a v‰etko môÏe byÈ inak, peniaze zatiaº nevidel a ktovie, ako to e‰te
v‰etko bude...
Drobná blondína, sediaca v kúte,
navidomoãi zbystrila pozornosÈ, nuÏ
sme sa jej op˘tali, ãi svojho druha nenechá, ak príde o toºké peniaze. Po dlh‰ej
chvíli síce pokrútila hlavou, no jej
mækva odpoveì nevyzerala veºmi presvedãivo.
A tak sa moÏno stroskotanec pokúsi
o návrat. Len ãi mu vlastné deti dokáÏu
odpustiÈ a ãi ho oklamaná Ïena pustí
cez prah...
P.S.: V súãasnej dobe je uÏ právoplatn˘
rozsudok Okresného súdu v RoÏÀave
o zverení v‰etk˘ch jedenástich detí do
osobnej starostlivosti matky. Svedomie
otca v‰ak ani rozsudok súdu neprebral
a osud jeho detí je mu ºahostajn˘.
Svedomím ºudí v‰ak uÏ ãlánok uverejnen˘ v ãasopise Slovenka pohol. Mnohí
ãitatelia uÏ matke detí posielajú balíky
so ‰atstvom a obuvou. Aj takéto pre 
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PRÍBEH
niekoho beÏné veci – rodine pomôÏu,
pretoÏe matka dokáÏe deti riadne
vystrojiÈ do ‰koly, o‰atiÈ, obuÈ – následne sa zlep‰ila ich ‰kolská dochádzka.
Rodina v‰ak naìalej trpí materiálnou núdzou – dávky ktoré matka preberá, minie v krátkom ãase a naìalej
Ïiada o pomoc obecn˘ úrad v mieste

svojho bydliska. Pracovníci obecného
úradu ako aj oddelenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately rodinu
naìalej monitorujú. Vzhºadom k tomu,
Ïe otec si naìalej neplní svoju vyÏivovaciu povinnosÈ, matka má moÏnosÈ
podaÈ návrh na zaãatie trestného stíhanie pre neplnenie vyÏivovacej povin-

nosti a následne vyuÏiÈ moÏnosÈ
poskytnutia náhradného v˘Ïivného na
svoje deti v zmysle zákona o náhradnom v˘Ïivnom.

PETER SENGLER,
vedúci OSPOaSK ÚPSVR RoÏÀava

Vnúãatá svoju starú matku
takmer dohnali k samovraÏde
Dnes si uÏ pätica detí zvykla na Ïivot bez rodiãov a rádové sestry
z Krízového strediska AlÏbetka v Spi‰skej Novej Vsi tvrdia, Ïe
s mal˘mi nemajú Ïiadne problémy. Stará matka si v‰ak nevedela
s nimi poradiÈ – opakovane sa dokonca pokúsila o samovraÏdu.
Preão ich v‰ak nevychováva vlastná mama a vlastn˘ otec?
Zo spoluÏitia ãerstvo plnolet˘ch rodiãov sa narodilo prvé dieÈa, druhé
o nieão vy‰e roka neskôr. Ich vzÈahy uÏ
boli v tom ãase naru‰ené a neusporiadané, pomáhali im rodiãia. Matka poÏiadala Okresn˘ súd v RoÏÀave o úpravu v˘konu rodiãovsk˘ch práv a povinností a urãenie v˘Ïivného na deti zo
strany otca, súd jej návrhu vyhovel,
v tom ãase dvojroãná dcéra a roãn˘ syn
boli zverení do jej v˘chovy, otec bol
zaviazan˘ v zmysle v tom ãase platného Zákona o rodine v˘Ïivn˘m vo v˘‰ke
100 Sk mesaãne na kaÏdé dieÈa.
Z mimomanÏelského vzÈahu rodiãov sa
v r. 1999 narodilo ìal‰ie dieÈa, ktoré
bolo taktieÏ zverené do osobnej starostlivosti matky a v˘Ïivné zo strany otca
uãené nebolo. Rodiãia obnovili spoluÏitie a nasÈahovali sa do ãasti domu
rodiãov otca. Splodili ìal‰ie dve deti
napriek tomu, Ïe ich osobnostné
a materiálne podmienky uÏ doposiaº
sotva postaãovali na zabezpeãenie fungovania rodiny a potrieb detí. Matka
neskôr nadviazala údajne mimomanÏelsk˘ vzÈah, otec bol závisl˘ na automatoch a alkohole. To sú zistenia a tvrdenia blízkych susedov rodiny.
Otec detí sa dostavil dÀa 29. 11.
2006 na oddelenie sociálno-právnej
ochrany a oznámil, Ïe matka deti opustila, uviedol, Ïe odcestovala k svojim
príbuzn˘m do âeskej republiky a udal
aj adresu, na ktorej by sa mala zdrÏiavaÈ. Oddelenie poÏiadalo o spoluprácu
pri vypátraní pobytu matky Políciu âR,
ktorá aj okamÏite reagovala na ÏiadosÈ
o spoluprácu, Ïiaº, pobyt matky sa
vypátraÈ nepodarilo. V spolupráci
s oddelením ‰tátnych dávok sa zmenil
poberateº rodinn˘ch prídavkov a rodiãovského príspevku, ktor˘m bola doposiaº matka a tieto dávky boli priznané
24

otcovi. StarostlivosÈ a potreby detí v‰ak
zabezpeãovala najmä stará matka
(matka otca detí), ktorá sama mala
zdravotné problémy a pomáhala aj pri
v˘chove ìal‰ích vnúãat. Dokonca
poãas prázdnin preberala starostlivosÈ
aj o deti svojho brata, ktoré sú umiestnené v ústavnej starostlivosti. Celá situácia ju doviedla k tomu, Ïe sa opakovane pokúsila o samovraÏdu.
Deti zaãali zanedbávaÈ povinnú
‰kolskú dochádzku, zhor‰oval sa ich
prospech, a to napriek tomu, Ïe podºa
vyjadrenia pedagógov pri minimálnej
príprave do ‰koly by mohli dosahovaÈ
veºmi dobré v˘sledky. Napriek snahe
starej matky o zotrvanie detí v rodinnom prostredí a snahe pracovníkov
oddelenia umiestniÈ deti do náhradnej
osobnej starostlivosti ìal‰ích príbuzn˘ch, pracovníci oddelenia boli nútení
ku krajnému rie‰eniu, a to k vyÀatiu
detí z prirodzeného prostredia rodiny.
Na Okresn˘ súd v RoÏÀave bol dÀa
29. 1. 2007 podan˘ návrh na vydanie
predbeÏného opatrenia na zverenie detí
do náhradnej ústavnej starostlivosti
Krízového strediska AlÏbetka v Spi‰skej
Novej Vsi, ktoré oddelenie pred podaním návrhu poÏiadalo o spoluprácu.
Nebolo ºahké nájsÈ zariadenie, kde by
mohli byÈ umiestnení piati súrodenci,
aby tak neboli naru‰ené ich súrodenecké väzby. Súd návrhu vyhovel a rozhodol o zverení detí do uvedeného zariadenia na dobu najmenej troch mesiacov s odôvodnením, Ïe zotrvaním detí
v doteraj‰om prostredí bol ohrozen˘
a naru‰en˘ ich v˘voj. Napriek tomu, Ïe
pracovníci oddelenia realizovali mnoÏstvo nariaden˘ch ústavn˘ch v˘chov,
v kaÏdom takomto prípade ide o veºmi
váÏny zásah do Ïivota detí. Aj v tomto
prípade na v˘kon uznesenia súdu i‰li
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„so stiahnut˘m Ïalúdkom“. Vedomie,
Ïe konajú v záujme detí im stále dodáva odvahu, ale v takej krízovej situácii
nie je nikdy moÏné predpokladaÈ reakcie príbuzn˘ch. V tomto prípade deti
boli pripravené, boli primerane svojim
mal˘m rozumãekom pouãené o tom, ão
ich ãaká. Poãas náv‰tev v rodine, ale aj
poãas cesty do Spi‰skej Novej Vsi sa
star‰ie deti na sociálnych pracovníkov
obracali s otázkami s obavou o svoju
budúcnosÈ. Prekonali aj men‰ie cestovné nevoºnosti, poãas prestávok v jazde
(umiestnenie detí sa realizovalo dvoma
sluÏobn˘mi vozidlami) sa neustále
navzájom kontrolovali, neustále vyhºadávali vzájomn˘ fyzick˘ kontakt
a smiech cez slzy nám vytlaãilo jedno
z detí, ktoré pobozkalo súrodenca cez
okno auta.
Veºmi príjemné bolo prijatie v Krízovom stredisku AÏbetka, kde sa rádové
sestriãky neujali „povinnej hygienickej
oãisty“, ale pokúsili sa zmierniÈ stresovú situáciu, v ktorej deti boli. Tie, ktoré
boli hladné, mali ihneì pripravené
obãerstvenie, zaujali ich hrami a prívetiv˘m slovom. Deti mali pripravenú
útulnú izbiãku a okamÏité za‰kolenie
v meste. Hneì prv˘ deÀ bol o to nároãnej‰í, Ïe dve z detí boli choré a bolo sa
im potrebné venovaÈ aj v noci.
Otec, ktor˘ medziãasom vycestoval
taktieÏ do âeskej republiky s t˘m, Ïe ide
hºadaÈ matku detí, t. ã. prejavuje záujem o deti prostredníctvom ná‰ho
oddelenia a vyjadril sa, Ïe ich v zariadení nav‰tívi. Ak˘ ale osud ãaká na päÈ
nevinn˘ch detí, ktoré sa na tento svet
nep˘tali? Tí, ktorí sú zodpovední za ich
ìal‰í Ïivot, zatiaº zlyhávajú, stará sa
o nich ‰tát. Oddelenie urãite vyuÏije
v‰etky moÏnosti, ktoré by pomohli vrátiÈ deti do pôvodnej rodiny, ale bude to
chcieÈ aj rodina?

LÍVIA MADÁâOVÁ,
pracovníãka oddelenia SPOaSK
ÚPSVR RoÏÀava
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KRÍŽOVKA

Tajnička – február 2007:
Mnohí nenávidia tyraniu iba preto, aby mohli nastoliť svoju.

(Platón)
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FEJTÓN

V núdzi poznáš suseda
„Keì je sused ako med, tak ho pozvi na obed! Od dobrého
suseda ohradiÈ sa netreba. Dobr˘ sused lep‰í ako rodina.“
...a takto by sme mohli pokraãovaÈ aj v ìal‰ích múdrostiach slovansk˘ch národov. Aj z nich vidno, Ïe na‰i predkovia nebrali susedstvo na ºahkú váhu, pretoÏe vravievali:
„Dobr˘ sused najlep‰ia ohrada!“, ale aj „Ak má‰ suseda
zlého, a pritom bohatého, predaj v‰etko a uteã od neho!“
Od susedov v‰ak neuteãie‰. Ani v meste, ani na dedine.
„V‰ade má‰ dákych susedov. Len niekde za plotom a inde
za horou.“
K˘m na dedine „si v‰etci vidia i do hrnca“, zatiaº
v paneláku si síce do kuchyne nevidíme, ale zato poãujeme
aj to, koºko vajec dáva suseda do torty. Vìaka minimálnym
zvukovo-izolaãn˘m schopnostiam tohto typu stavieb sa
dozvieme najmä to, Ïe sused o piatej ráno trieska dverami
na v˘Èahu, háda sa o polnoci so Ïenou, akú hudbu poãúva
zásadne „na plné pecky“ jeho pubertiak. Po ãase si v‰ak
obvykle na susedov zvykneme, ãi uÏ sú takí, ãi onakí. Veì
väã‰inou sa navzájom aj tak iba sotva pozdravíme, a i to
len zo slu‰nosti. Pritom vytvoriÈ si dobré vzÈahy so susedmi
nevyÏaduje Ïiadne veºké úsilie. Staãí sa len riadiÈ príslovím
„âo nechce‰, aby iní nerobili tebe, nerob ani ty im“.
Na dedine sa ºudia dobre poznajú – veì Ïijú odmaliãka
vedºa seba – vedia, kto je kto a ão sa dá od koho oãakávaÈ.
Aj susedské vzÈahy sú akési kompaktnej‰ie, jednoznaãnej‰ie a asi aj srdeãnej‰ie. Aj susedská v˘pomoc sa povaÏuje
za samozrejmosÈ.

Neviem, kto z múdrych raz bol povedal, Ïe „Cel˘ svet je
vlastne jedna veºká dedina“. A podºa v‰etkého mal pravdu.
Tak ako sa susedia vedia povadiÈ kvôli sliepke, ão preletela
cez plot, vadia sa ‰táty kvôli zblúdilému lietadlu. Roºnícke
rody sa roky sporia o kedysi odoranú brázdu temer rovnako útoãn˘mi slovami ako ‰tátni predstavitelia o kus krajiny, ktorej obyvatelia túÏia iba po tom, aby ich koneãne
v‰etci nechali na pokoji. Susedské vzÈahy sú dôleÏité.
V malom i vo veºkom. Najlep‰ie je, keì sa budujú na vzájomnej spolupráci. Raz ja tebe pomôÏem zloÏiÈ drevo,
nabudúce mi zasa ty pomôÏe‰ vyhádzaÈ seno na povalu.
Pritom si treba pamätaÈ zásadu na‰ich otcov, Ïe „Priateºské
sluÏby sa neúãtujú“.
Je ‰Èastie, ak máme tak˘ch susedov, na ktor˘ch sa môÏeme obrátiÈ s prosbou, aby nám poliali kvety a nak⁄mili
rybiãky, k˘m sme na dovolenke, ãi dokonca dozreli na
dieÈa, k˘m si nieão kdesi vybavíme alebo nakúpime. Sú
susedia, od ktor˘ch si môÏeme poÏiãaÈ vajíãko, ãi dokonca
kosaãku, ale i takí, ktor˘m sa môÏeme vyÏalovaÈ, a keì
nepomôÏu, aspoÀ poradia. Ako vraví ãínske príslovie:
„Dobr˘ priateº prinesie piecku, keì svet zasype sneh.“
âi za plotom, ãi za horou, v‰ade má‰ nejak˘ch susedov... DôleÏité v‰ak je maÈ susedov, ktorí sú zároveÀ aj tvoji
priatelia, aby si mohol povedaÈ: „Blízky sused je lep‰í neÏ
ìalek˘ brat.“
Du‰an Brindza
Ilustrácia: Roman Humaj

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

V spoloãnom stánku sluÏby oboch úradov práce vyuÏilo
611 Ïiakov základn˘ch a 62 ‰tudentov stredn˘ch ‰kôl.

Najväã‰í záujem bol o poãítaãov˘ program Cesta
k povolaniu, ktor˘ si vyskú‰alo 266 Ïiakov.

Burza stredn˘ch ‰kôl v âadci
Po workshope 19. 10. 2006 zameranom na voºbu povolania zorganizoval
ÚPSVR v âadci v spolupráci s ÚP Vsetín 29. 11. 2006 burzu stredn˘ch ‰kôl
pre Ïiakov, rodiãov a v˘chovn˘ch poradcov.

âasÈ tímu pracovníkov ÚP Vsetín a ÚPSVR âadca,
ktorí sa podieºali na organizácii burzy stredn˘ch ‰kôl
v âadci.

Riaditeºov stredn˘ch a v˘chovn˘ch poradcov základn˘ch
‰kôl privítal na workshope i predseda V˘boru pre otázky
zamestnanosti pri ÚPSVR âadca.

Závereãnú Medzinárodnú konferenciu projektu v dÀoch
21. – 22. 11. 2006 nav‰tívilo viac ako 60 odborníkov.

Workshop zameran˘ na voºbu povolania absolvovalo v ãulej pracovnej atmosfére celkom 35 aktívnych úãastníkov.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR ZA MESIAC FEBRUÁR*

Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

SLOVENSKO

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

9,20

9,45

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

15,81
15,02
13,28
8,86
6,61
5,26
5,06
2,20

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

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

Poradie okresov
Por.

Územie

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
28,59
26,86
21,98
21,94
21,71
21,52
20,35
19,88
19,19
19,12
19,02
17,26
17,22
16,56
16,14
16,10
14,91
14,83
14,26
14,16
14,14
13,79
13,55
13,32
13,28
13,02
12,75
12,46
12,40
9,86
9,76
9,68
9,53
8,83
8,78
8,77
8,52
8,49
8,41
8,39

29,38
27,32
22,43
22,36
22,09
22,33
20,66
20,21
19,38
19,34
20,12
17,26
17,51
17,19
16,63
16,46
15,24
15,15
14,63
14,64
13,99
14,37
13,81
13,33
13,48
13,24
13,01
12,66
12,67
10,20
10,22
10,10
9,84
8,89
8,92
9,31
8,73
8,99
8,35
8,74

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

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
Ružomberok
Zlaté Moravce
Košice III
Partizánske
Námestovo
Topoľčany
Tvrdošín
Prievidza
Košice I
Čadca
Dunajská Streda
Košice IV
Liptovský Mikuláš
Senica
Martin
Bánovce nad Bebravou
Považská Bystrica
Skalica
Nitra
Hlohovec
Banská Bystrica
Galanta
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Piešťany
Žilina
Trnava
Malacky
Púchov
Senec
Ilava
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 %
8,07
8,04
7,91
7,78
7,77
7,55
7,54
7,41
7,32
7,23
6,81
6,78
6,77
6,72
6,36
6,14
6,04
5,77
5,55
5,53
5,35
5,14
4,98
4,69
4,55
4,26
4,16
3,98
3,80
3,57
2,97
2,93
2,80
2,62
1,99
1,80
1,75
1,72
1,64

8,45
•
8,49
2
8,05
-2
8,08
•
8,11
2
7,67
-2
7,78
1
7,70
1
7,35
•
7,29
•
7,27
•
6,76
-2
6,74
-2
7,19
2
6,81
2
6,14
-2
6,29
1
6,18
1
5,65
-2
5,72
1
5,70
1
5,18
-1
5,20
1
4,94
•
4,77
•
4,41
-1
4,43
1
4,20
•
3,88
•
3,82
•
2,99
-1
3,27
1
2,93
•
2,66
•
2,10
•
1,94
•
1,78
•
1,78
•
1,68
•
Zdroj: ÚPSVR

