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Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad
Váhom pôsobí v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Myja-
va. Obidva boli v minulosti známe aj t˘m, Ïe tu pôsobili
veºkí zamestnávatelia, ak˘mi boli Vzduchotechnika Nové
Mesto nad Váhom, Chyrana Stará Turá a Armatúrka
Myjava. V polovici 90. rokov do‰lo, doslova, k ich krachu,
následkom ãoho tisíce ºudí zostali bez práce, nezamest-
nanosÈ sa vy‰plhala k 20-tim percentám a najväã‰ím
zamestnávateºom sa stal úrad práce. Do regiónu sa votre-
la bieda a chudoba, ak k tejto sociálnej tragédii priráta-
me kopaniãiarsky ráz krajiny s neúrodnou pôdou, zdala
sa situácia byÈ beznádejnou.

Bolo potrebné hºadaÈ v˘chodiská. Tie sa postupne
na‰li v podobe aktivít smerujúcich k zmene legislatívy
a postupnom hºadaní a získavaní podnikateºsk˘ch subjek-
tov, ktoré sa usídlili nielen pri Váhu a diaºnici, ale i pod
Javorinou a na Myjavsku. Dnes je situácia úplne iná,
miera nezamestnanosti sa pohybuje okolo 4 % a voºná
kvalitná pracovná sila sa stáva vzácnosÈou. Do regiónu
v súãasnosti prichádzajú ìal‰í zamestnávatelia, ão len
potvrdzuje potrebu okamÏitej zmeny smerovania úradu.

V sluÏbách zamestnanosti sme presmerovali aktivity
k najväã‰ej skupine ºudí bez práce, teda k dlhodobo
nezamestnan˘m. Vychádzame s filozofie, Ïe ak je niekto
dlhodobo nemocn˘, musí sa znovu uãiÈ chodiÈ a ÏiÈ, ão
platí pri tejto skupine nezamestnan˘ch niekedy doslovne:
uãíme ich základn˘m návykom k práci, ãomu sme prispô-
sobili formy kurzov a rekvalifikácií. Druh˘m obratom je
vzÈah k zamestnávateºom, k ãomu smeruje vytvorenie tzv.
Paktu stability. SnaÏíme sa im ponúkaÈ len kvalitnú pra-
covnú silu podºa ich potrieb, od nich na oplátku chceme
dôsledné personálne plánovanie, aby sme vãas poznali
ich potreby a vedeli napr. o zámeroch skonãiÈ s podnika-
ním v regióne. Vzhºadom k tomu, Ïe v na‰om regióne
pôsobia z takmer 70 % zahraniãní zamestnávatelia, je pre
na‰u budúcnosÈ táto forma práce Ïivotne dôleÏitá. TreÈou
zmenou smerovania je práca s ºuìmi, ktorí v súãasnosti
majú zamestnanie, no v budúcnosti ho chcú zmeniÈ, alebo
môÏu oÀ prísÈ v súvislosti so zmenou stratégie zamestná-
vateºa. Túto formu zaãíname realizovaÈ v spolupráci
s odborov˘mi organizáciami v regióne.

V oblasti sociálnej sme nastúpili cestu skutoãne sociálnu:
vÏdy hºadaÈ moÏnosti, ako ºuìom v sociálnej núdzi nieão
daÈ a pomôcÈ im, nie iba u‰etriÈ na rozpoãte úradu. Uro-
bili sme zásadné stop tzv. „kaníkovsk˘m“ metódam práce.
Ideme ìalej v prevencii a v terénnej práci – veºká ãasÈ
obãanov je roztrúsená po kopaniciach a lazoch, na‰ou
úlohou je ísÈ za nimi, doslova zaklopaÈ im na dvere a za-
ujímaÈ sa ako Ïijú, ãi vedia na ão majú nárok, ak je to
potrebné, okamÏite im pomôcÈ.

Toto je zatiaº iba malá ãasÈ zmien v smerovaní ná‰ho
úradu, ìal‰ie nás e‰te len ãakajú. Prispôsobili sme im
organizaãnú ‰truktúru, zv˘‰ili sme dôraz predov‰etk˘m
na ãloveka, k ãomu urãite prispeje i úãelnej‰ie a aktívnej-
‰ie vyuÏívanie Európskeho sociálneho fondu. Na‰ou hlav-
nou devízou je v‰ak vysoká odbornosÈ a kvalita zamest-
nancov úradu, ão vytvára predpoklad, Ïe nové smerova-
nie úradu prinesie prospech v‰etk˘m.

Dr. MARIÁN MESIARIK, 
riaditeº ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Obsah čísla 4/2007
� Pohľad na prácu pracovníkov odboru 

sociálnych vecí a rodiny z iného uhla  3–4� Úsek sociálnych vecí a rodiny 
na pracovisku Myjava 4� Nezamestnanosť 
v novomestskom regióne  5–7� Pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú 8� Starostlivosť o ťažko zdravotne 
postihnutého občana trochu inak 9� Ovocie aktivačnej činnosti 10� Národný strategický referenčný rámec 
– nové možnosti efektívneho čerpania 
štrukturálnych fondov – 3. časť 11–13� Predstavujeme nových riaditeľov 
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 
– 3. časť 14–15� Informácie o štátnych sociálnych 
dávkach podľa legislatívy v SR 16� Nárok na príspevky v zahraničí  17� 8. medzinárodná burza práce v Žiline 18� Máte záujem o sezónnu prácu v EÚ?  19� Krátke správy 20–21� Poradňa 22� Príbeh – Kým zapadne slnko 23–24� Krížovka 25� Fejtón –  Dar-nedar 26� Fotoobjektívom 27 � Poradie podľa evidovanej miery 
nezamestnanosti v SR 28

Sociálna politika a zamestnanosť
Vydáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
v náklade 15 000 ks. Nepredajné.
Dátum dodania do tlače: 25. 4. 2007
Redakčná rada
PaedDr. Ján Sihelský, Ing. Branislav Ivora, PaedDr. Danica Lehocká,
Mgr. Ladislav Hríbik, Ing. Mária Šimková, Ing. Elena Komínková,
Csc., Mgr. Igor Bačkovský, Mgr. Eva Šípošová, JUDr. Róbert Kováč,
Mgr. Helena Kováčová, Igor Kňazovický
Redakcia
Igor Kňazovický – šéfredaktor
Mgr. Zuzana Sittová – služby zamestnanosti,  
Andrea Haščíková – sociálna problematika, 
PaedDr. Danica Lehocká
Vedúci vydania: Andrea Haščíková
Adresa
Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava
Tel.: 02/5975 3716, 3717
E-mail: spz@upsvar.sk
Foto na obálke: Juraj Velebír
Foto: archív redakcie
Jazyková úprava, layout a tlač: public promotion, s. r. o.
Supervisor: Mgr. Štefan Berdis
Reg. číslo: 3197/2004, ISSN: 1336 5053

EDITORIAL

Meníme 
smerovanie 
úradu

SPZ_4_07  25.4.2007  20:18  Stránka 2



NEĽAHKÁ PRÁCA ODBORU
Existuje v‰ak aj pomerne veºká skupina
obãanov, ktorí poznajú prácu odborov
sociálnych vecí a rodiny zblízka a touto
skupinou sú na‰i klienti. Tí sú potom
e‰te rozdelení na t˘ch, ktor˘m sa na
odbore sociálnych vecí a rodiny vyho-
velo a na t˘ch, ktorí nadávajú, Ïe im

úradníci nevyhoveli. Aká je v‰ak sku-
toãná pravda o práci pracovníkov odbo-
ru sociálnych vecí a rodiny? V prvom
rade si myslím, Ïe práca na odbore soci-
álnych vecí a rodiny nie je dostatoãne
známa. Táto práca nie je v mediálnom
kurze a ak, tak snáì len vtedy, ak
vyskoãí nejak˘ akútny prípad, ktor˘ sa
dá mediálne ‰ikovne vyuÏiÈ s poukáza-
ním na nedostatky v práci sociálnych
pracovníkov. Pritom nikto hlb‰ie
neskúma skutoãnú príãinu vzniku pro-
blému, podmienky pre prácu sociál-
nych pracovníkov, ich zákonné moÏ-
nosti, alebo ãi ich materiálne a bezpeã-
nostné vybavenie zodpovedá súãasn˘m
rizikám sociálnej práce.

AKÁ JE TEDA PRÁCA ODBORU
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY?
Po 17 rokoch práce v tejto oblasti
môÏem zodpovedne povedaÈ, Ïe je
nároãná, mravenãia, menej nápadná,
veºmi dôleÏitá a krásne ºudská. Málok-
to z nezainteresovan˘ch si uvedomuje,
Ïe pre obãana v hmotnej núdzi sme
poslednou in‰tanciou (moÏno okrem
charity), kde môÏe získaÈ prostriedky
na obyãajné preÏitie; Ïe vyplatenie
dotácie na stravu pre dieÈa môÏe byÈ
zárukou jedného poriadneho jedla za
deÀ; Ïe príspevok na kompenzaãnú
pomôcku môÏe vrátiÈ ËZP obãanovi
radosÈ zo Ïivota. Pracovníci odboru
sociálnych vecí a rodiny, vedomí si
zodpovednosti, Ïe dávky a príspevky
musia byÈ vyplatené v termíne, musia
túto úlohu zvládnuÈ bez ohºadu na to,
ãi má pracovník choré dieÈa, napláno-

vanú dovolenku alebo problémy vo
vlastnej rodine.

V uplynulom roku 2006 odbor sociál-
nych vecí a rodiny v Novom Meste nad
Váhom vyplatil sumu 334 miliónov Sk
prostredníctvom rôznych sociálnych
dávok, príspevkov a dotácií. V prieme-
re mesaãne asi pre 16 700 Ïiadateºov.

Uvedená suma bola vyplatená prostred-
níctvom mnoÏstva drobn˘ch dávok
a príspevkov, ktoré treba dôsledne
zdokladovaÈ, ão ãasto navodzuje u Ïia-
dateºov postoj, Ïe sme zbytoãne a byro-
kraticky otravn˘mi úradníkmi, zatiaº ão
pracovníci si plnia len zákonom stano-
vené povinnosti. Aj na tento problém
v‰ak existuje rie‰enie.

NEOCENITEĽNÉ 
SKÚSENOSTI Z PRAXE
Uvedenú tvrdosÈ zákona môÏe zmierniÈ
prístup pracovníkov odboru k obãano-
vi. Vieme, Ïe uveden˘ postoj je v súãas-
nosti „heslom doby“, ale myslím, Ïe na
odbore sociálnych vecí sme túto poÏia-
davku uÏ pred viacer˘mi rokmi pred-
behli. V roku 1991, keì sa e‰te len
zakladali oddelenia sociálnych vecí
a rodiny na b˘val˘ch obvodn˘ch úra-
doch a na oddelenie nastupovali noví
pracovníci z rôznych oblastí, sme sa
dohodli s b˘val˘m prednostom obvod-
ného úradu, Ïe kaÏd˘ novoprijat˘ soci-
álny pracovník musí absolvovaÈ stáÏ
v zariadení domova dôchodcov. I‰lo
nám o to, aby sociálni pracovníci na
úrade poznali aj inú sociálnu prácu,
nielen tú za kancelárskymi dverami. Je
pravdou, Ïe niektor˘m pracovníãkam
po takejto stáÏi, kde museli absolvovaÈ
v‰etky opatrovateºské úkony, tri dni
bolo zle, ale pochopili, ako si treba
prácu a klienta váÏiÈ, lebo sú aj iné
a ÈaÏ‰ie formy sociálnej práce, ako je
na‰a. Myslím, Ïe táto skúsenosÈ nám
pomáha aj po rokoch a prená‰a sa aj na
novoprichádzajúcich pracovníkov.

PRÁCA „NAVYŠE“ 
JE SAMOZREJMOSŤOU 
ëal‰ou oblasÈou, ktorú verejnosÈ ãasto
úradníkom vyãíta, je, Ïe pracovníci získa-
vajú zo svojej práce neoprávnen˘ pro-
spech. Je na‰ím ‰Èastím, Ïe máme kliente-
lu, ktorá nemôÏe ani vzniesÈ podozrenie,
Ïe by sa tak˘to negatívny jav na odbore
sociálnych vecí a rodiny vyskytoval.
Práve naopak, málokto z verejnosti vie, Ïe
asi neexistuje sociálny pracovník na
odbore, ktor˘ by neprispel zo svojich pro-
striedkov na rie‰enie problému obãana,
s ktor˘m zákon jednoducho nepoãítal.
V rámci tejto aktivity pracovníci sami zri-
adili na odbore provizórny sklad ‰atstva,
cez ktor˘ dostali pomoc viaceré sociálne
odkázané rodiny. Veºkou v˘hodou tejto
pomoci je, Ïe sa deje diskrétne a cez pra-
covníka, s ktor˘m sa klient osobne pozná.

RIEŠENIE PROBLÉMOV 
DETÍ A RODÍN 
Veºa ºudsk˘ch osudov sa rie‰i na oddele-
ní sociálno-právnej ochrany detí a sociál-
nej kurately. Narastajúce problémy v spo-
loãnosti, najmä nárast poãtu rozvráten˘ch
rodín, nárast kriminality, najmä krimina-
lity mladistv˘ch a malolet˘ch, narastajú-
ci poãet závisl˘ch stavia pred pracovníka
oddelenia sociálno-právnej ochrany detí
a sociálnej kurately podstatne nároãnej-
‰ie úlohy, ako zvládali doteraz. O to viac
nás mrzí, keì musí napr. kolízny opat-
rovník tráviÈ ãas na Okresnom súde
v Senici a v Trenãíne len preto, Ïe jedno
pojednávanie je ráno a druhé aÏ poobede
a pracovníci súdu nevedia zladiÈ na‰u
poÏiadavku, aby dávali prípady, ktoré
územne patria pod ÚPSVR Nové Mesto
nad Váhom, za sebou, aby sme ão naj-
efektívnej‰ie vyuÏívali ãas. Za pozitívne
pre prácu oddelenia sociálno-právnej
ochrany detí a sociálnej kurately povaÏu-
jeme, Ïe sa od roku 2005 posilnilo o refe-
rát poradensko-psychologick˘ch sluÏieb.
Táto spolupráca môÏe priniesÈ vy‰‰iu
odbornú úroveÀ práce celého oddelenia,
ako aj efektívnej‰iu a r˘chlej‰iu pomoc
pre klientov. Uvedenú víziu zatiaº kalí,
Ïe v systemizácii sme nedostali miesto
odborného pracovníka – psychológa.

V‰etky narastajúce negatívne javy,
ktoré sa snaÏí rie‰iÈ uvedené oddelenie,
vyrastajú z nezdravého a nestabilného
rodinného prostredia. Cieºom odboru
sociálnych vecí a rodiny je podieºaÈ sa
prostredníctvom oddelenia SPODaSK
nielen na rie‰ení negatívnych prejavov
jednotlivcov, ale sa aj zameraÈ na preven-
ciu rozpadu rodinného prostredia a t˘m
predchádzaÈ tak˘mto negatívnym javom.

E‰te moÏno jeden pohºad na oddele-
nie SPODaSK, ktor˘ väã‰ina spoloãnosti
dostatoãne nepozná, a to je, Ïe sa pracuje
s klientmi, ktorí sú ãasto problémoví,
ãasto agresívni, Ïe vstupujeme denne do
sociálne zanedbaného a ãasto hygienicky
rizikového prostredia a pracovníci majú
ako jedinú ochranu svoj profesionálny

PREDSTAVUJEME
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Odbory sociálnych vecí a rodiny sú inštitúcie, cez ktoré štát uplat-
ňuje štátnu sociálnu politiku. Táto strohá veta bežnému občanovi
nič nehovorí. Povrchne informovaní občania berú úrad ako inštitú-
ciu, ktorá rozdáva ich peniaze tým, ktorým sa nechce pracovať,
prípadne špekulantom, ktorí načierno pracujú a ešte poberajú na
prilepšenie sociálne dávky. Ďalej je veľká skupina občanov, ktorí
považujú pracovníkov odboru sociálnych vecí a rodiny za dobre
platených nič nerobiacich byrokratov.
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PREDSTAVUJEME

prístup ku klientovi. Myslím, Ïe v ochra-
ne a bezpeãnosti pracovníkov sú e‰te
znaãné legislatívne rezervy.

ZDRAVOTNE 
POSTIHNUTÍ KLIENTI 
ëal‰ím závaÏn˘m problémom, pred
ktor˘ sú postavení najmä pracovníci
posudkového oddelenia a oddelenia
peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzáciu
dôsledkov ÈaÏkého zdravotného postih-
nutia (odd. PPK), je rie‰enie kompenzá-
cie obãanov zdravotne ÈaÏko postihnu-
t˘ch. Aj keì legislatívnymi úpravami sa
postupne zvy‰uje suma v‰etk˘ch kom-
penzaãn˘ch dávok, te‰í nás, Ïe sa zvy‰u-
je poãet Ïiadostí o peÀaÏn˘ príspevok za
opatrovanie. Nie preto, Ïe sa míÀa viacej
peÀazí zo ‰tátneho rozpoãtu, ale preto,
Ïe aj v súãasnej ekonomicky vypätej
dobe sa nájdu ºudia, ktorí sa postarajú
o svojich blízkych aj za cenu zníÏenia
svojho vlastného príjmu. Tomu sa hovo-
rí urãitá obeta a táto je dobr˘m príkla-
dom aj pre mladú generáciu. Uveden˘
príspevok ãasto supluje nedostatoãn˘
poãet sociálnych zariadení v okrese,
ãiastoãne sanuje nedostatok peÀazí na
opatrovateºskú sluÏbu, ãiastoãne rie‰i aj
nezamestnanosÈ a zachováva opatrova-

ného obãana v prirodzenom prostredí.
Pracovníkom uveden˘ch oddelení prí-
zvukujeme, Ïe ich prvorad˘m cieºom nie
je ‰etrenie finanãn˘ch prostriedkov, ale
hºadanie vhodnej kompenzácie handica-
pu ËZP obãanov (samozrejme, v rámci
zákonom stanoven˘ch podmienok).
V tejto oblasti nás te‰í aj dobrá spoluprá-
ca s miestnymi organizáciami telesne
postihnut˘ch.

ODDELENIE ŠTÁTNYCH SOCIÁL-
NYCH DÁVOK 
Oddelením, ktoré ja naz˘vam nádej-
n˘m a perspektívnym, je oddelenie
‰tátnych sociálnych dávok (ìalej len
„odd. ·SD). Nádejn˘m preto, Ïe cez
toto oddelenie ‰tát podporuje rodiny,
mladé, náhradné, ale i ostatné. Je to
oblasÈ, kde sa pravidelne zvy‰ujú sumy
príspevkov a kde pribúda klientov.
Z celkovo vyplatenej sumy na príspev-
ky a dávky za rok (334 miliónov Sk)
tvoria ·SD 68 %. V koordinácii ·SD
v rámci EÚ a EHS, ktorá sa na úradoch
rozbieha so v‰etk˘mi „detsk˘mi choro-
bami“ novej agendy, vidíme veºkú per-
spektívu, ale zároveÀ aj nároãnosÈ na
odbornú zdatnosÈ a personálne posilne-
nie pracovníkov na tomto oddelení. 

A na záver, ão by snáì pomohlo pra-
covníkom odborov sociálnych vecí
a rodiny vykonávaÈ svoju prácu e‰te
lep‰ie:
1. stabilita – v oblasti legislatívnej,
personálnej i organizaãnej,
2. jednoduch‰ia legislatíva – ak chce-
me zníÏiÈ poãty pracovníkov a zefektív-
niÈ ‰tátnu správu, musí sa zníÏiÈ admi-
nistratívna nároãnosÈ, moÏno treba zre-
dukovaÈ a upraviÈ poãet dávok a prís-
pevkov, zabezpeãenie sieÈového prepo-
jenia medzi jednotliv˘mi spolupracujú-
cimi in‰titúciami,
3. trocha viac finanãného, a najmä
ºudského ocenenia práce sociálnych
pracovníkov.
Tak˘to je teda pohºad pracovníkov
odboru sociálnych vecí a rodiny na
vlastnú prácu. Uveden˘ príspevok nie
je urãen˘ sociálnym pracovníkom
in˘ch sociálnych odborov, lebo oni
uvedenú nároãnosÈ práce veºmi dobre
poznajú, je urãen˘ t˘m, ktorí majú
skreslenú predstavu o sociálnej práci
na odbore sociálnych vecí a rodiny. 

Ing. Mgr. PETER OCHRÁNEK,
riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny

ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom
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obecn˘ch úradov ani nedostali. NároãnosÈ prístupu k Ïiada-
teºom dokazuje i fakt, Ïe vo viacer˘ch prípadoch bolo nutné,
aby pracovníãka sociálnej pomoci a pracovník obecného
úradu vyuÏili ako dopravn˘ prostriedok traktor. Stretávali
sme sa s rôznymi reakciami, nedôverou, i rozãarovaním t˘ch,
ktor˘m dávka nevy‰la, no i s pote‰ením, keì dávka bola
v urãitej v˘‰ke priznaná. 

Adresnou dávkou, ktorá je urãená pre deti z rodín v hmot-
nej núdzi a z rodín, v ktor˘ch je príjem pod Ïivotné mini-
mum, je dotácia na stravu, ‰kolské potreby a motivaãn˘ prís-
pevok. V pôsobnosti úseku sme v r. 2006 poskytovali v prie-
mere mesaãne dotáciu na stravu pre deti z rodín v hmotnej
núdzi a s príjmom pod ÎM 150 deÈom v ãiastke 60 000 Sk, na
‰kolské potreby v ãiastke 130 500 Sk pre 261 detí, motivaãn˘
príspevok sme mesaãne vyplatili v priemere 65 deÈom vo
v˘‰ke 25 000 Sk. Od zaãiatku poskytovania dotácií neustále
komunikujeme so zriaìovateºmi pred‰kolsk˘ch a ‰kolsk˘ch
zariadení, poskytujeme im potrebnú pomoc, na spoloãn˘ch
stretnutiach rozoberáme vzniknuté problémy. Zriaìovatelia
sú ústretoví a spolupráca s nimi je na dobrej úrovni.

Úsek sociálnych vecí 
a rodiny na pracovisku Myjava

Úsek sociálnych vecí a rodiny zabezpeãuje nasledovné ãin-
nosti náplní:

1. POMOC V HMOTNEJ NÚDZI 
V r. 2006 sme poskytovali dávky v hmotnej núdzi (DHN)

priemerne mesaãne 1059 Ïiadateºom v celkovej ãiastke za rok
18 399 701 Sk. V porovnaní s r. 2005 sme zaznamenali nárast
poberateºov DHN o 210 v súvislosti s úãinnosÈou zákona 
ã. 310/2006 Z. z., ktor˘m bol novelizovan˘ i zákon ã. 599/
2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Ten zmenil podmienky
nároku na príspevok na b˘vanie, roz‰íril sa okruh oprávne-
n˘ch o poberateºov starobného dôchodku. V súvislosti s uve-
denou novelou museli pracovníci pomoci v ão najkrat‰om
ãase nav‰tíviÈ obãanov v domácnosti a zistiÈ, ãi spæÀajú v‰et-
ky podmienky nároku na príspevok na b˘vanie a tieÏ im
pomôcÈ pri vybavovaní a skompletizovaní Ïiadostí. Podkla-
dom bol zoznam poberateºov dôchodkovej dávky zo SP,
v okrese to bolo 1 900 obãanov, ktorí mohli byÈ potenciálny-
mi poberateºmi príspevkov. Nebola to ºahká práca, nakoºko
väã‰ina poberateºov dôchodkov Ïije na odºahl˘ch usadlos-
tiach, ÈaÏko prístupn˘ch miestach, kam by sme sa v mnoh˘ch
prípadoch bez pomoci miestnych obyvateºov a pracovníkov

ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom má zriadené stále detašované pracovisko Myjava, ktoré pôsobí na
území okresu Myjava, ležiacom v priestore vymedzenom na severe štátnou hranicou s ČR, na zápa-
de hranicou s okresmi Skalica a Senica, na juhu s Trnavou a Piešťanmi a na východe s okresom
Nové Mesto nad Váhom. Je poľnohospodárskou a lesnou krajinou s kopaničiarskym osídlením, roz-
trúsenými vidieckymi sídlami a hospodársko-obslužným centrom Myjavy a Brezovej pod Bradlom.
V okrese je 17 obcí, 2 sídla majú štatút mesta. Podľa počtu obyvateľov je 8 obcí v kategórii od 200
do 499, 4 od 500 do 999, 3 od 1000 do 1999 a 2 mestá sú v kategórii nad 5000 obyvateľov.

�dokončenie na str. 10
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Z hºadiska vzdelanostnej ‰truktúry prevaÏujú v evidencii
vyuãení v odbore (v roku 2004 táto skupina predstavovala
42,4 %, tzn. 1 925 UoZ, v roku 2005 39,7 %, tzn. 1 263
UoZ, a v roku 2006 38,2 %, teda 934 UoZ). I napriek tomu,
Ïe v jednotliv˘ch rokoch vidíme klesajúcu tendenciu, táto
skupina UoZ je stále najpoãetnej‰ia.

Vzhºadom na mieru nezamestnanosti a moÏnosti
uplatnenia sa na trhu práce, zaznamenávame v evidencii
pomerne znaãn˘ pohyb UoZ. Najväã‰í poãet UoZ zazname-
návame v období ukonãovania ‰túdia, najmä na stredn˘ch
‰kolách a po ukonãení sezónnych prác v poºnohospodárstve,
stavebníctve a lesníctve. Zmenou legislatívy sa v‰ak posunul
prítok absolventov ‰kôl do evidencie z mesiaca máj, jún na
mesiac september (nárok rodiãov na prídavky na deti moÏn˘
do 31. 8., v prípade, ak sa nezaevidovali na ÚPSVR). 

V priebehu roku 2006 bolo realizované jedno hromad-
né prepú‰Èanie, ktoré v‰ak nemalo vplyv na mieru neza-
mestnanosti. Z celkového poãtu 2 446 UoZ k 31. 12. 2006
úrad evidoval 1 202 Ïien, ão predstavuje 49,14 %. Obãa-
nov vo veku 50 rokov a viac bolo k 31. 12. 2006 v eviden-
cii 663, t. j. 27,11 %, a obãanov veden˘ch v evidencii nad
12 mesiacov bolo 1 073, ão predstavuje 43,87 % z celko-
vého poãtu UoZ k 31. 12. 2006.

ZNEVÝHODNENÍ UOZ
V roku 2006 sa postupne zaãali vo väã‰ej miere uplatÀovaÈ
na trhu práce znev˘hodnení UoZ so ZP obsadzovaním
VPM na pozíciách napr. stráÏnik, upratovaãka a pracovník
kamerového systému pre mestskú políciu, dlhodobo evi-
dovaní UoZ obsadzovali VPM ako pomocní robotníci
v priemysle, poºnohospodárstve a sluÏbách. Pracovné
uplatnenie na‰li i UoZ nad 50 rokov veku, a to v rôznych
profesiách. � Medzi najÏiadanej‰ie profesie patrili: 

lakovník – povrchová úprava v˘robkov z kovov, lekár
–psychiater, psychológ, sústruÏník, frézar, obsluha CNC –
numericky riadené stroj, stolár, technickí pracovníci ovlá-
dajúci Aj, Nj..., administratívni pracovníci ovládajúci

EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA
Hospodársky potenciál regiónu je charakteristick˘ silnou
priemyselnou základÀou. Dominantné postavenie majú
v regióne strojárske podniky, podniky zamerané na elektro-
technickú v˘robu a v˘robu ãalúneného nábytku. Predpokla-
dom v regióne je zvy‰ovanie zamestnanosti. Región Nové
Mesto nad Váhom susedí s âeskou republikou, z ãoho vypl˘-
va, Ïe i zamestnávatelia z âR sa pomerne ãasto obracajú na
ná‰ úrad s poÏiadavkou obsadenia pracovn˘ch miest na‰imi
UoZ. Záujem o prácu mimo svojho bydliska, resp. v zahrani-
ãí, sa prejavuje viac u mlad‰ích uchádzaãov o zamestnanie,
ale nie je v˘nimkou ani záujem star‰ích UoZ.

STAV A VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI
Miera nezamestnanosti v regióne dosahuje hodnoty pod
celoslovensk˘m priemerom. K 31. 12. 2006 sme evidovali
celkom 2 446 UoZ, z toho 2 114 UoZ, ktorí môÏu bezprost-
redne nastúpiÈ do pracovného pomeru (disponibiln˘ poãet
UoZ). Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla 4,72 %. 

Z hºadiska vekovej ‰truktúry prevaÏujú v evidencii uchá-
dzaãov o zamestnanie UoZ vo veku od 35 do 49 rokov
(v roku 2004 to bolo 37,5 % z celkového poãtu, t. j. 1 701
UoZ, v roku 2005 36,5 %, t. j. 1 160 UoZ, a v roku 2006
37,0 %, t. j. 905 UoZ z celkového poãtu). 

Nezamestnanosť  
v novomestskom regióne
Do regiónu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom podľa územného člene-
nia patria okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava, ktoré sú súčasťou Trenčianskeho kraja. Na
území regiónu Nové Mesto nad Váhom  sa nachádza 47 obcí, z toho 4 mestá. Počet obyvateľov
v regióne je 91 342 (stav k 31. 12. 2005). Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva k 31. 12. 2006
predstavoval 44 801 obyvateľov.
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Nj, Aj, zváraã, brusiã naguºato, elektrotechnickí inÏinieri,
in‰talatér, vodoin‰talatéri, stredné riadiace kádre (majstri)
ovládajúci Aj, Nj – absolventi USO, vodiãi ‰peciálnych
vozidiel – autobáger, auto s hydraulickou rukou, strojníci
r˘padiel, kaderníãky, elektroin‰talatéri – s oprávnením na
prácu podºa vyhl. ã. 718/ 2002 Z. z. o vyhraden˘ch tech-
nick˘ch zariadeniach, elektromechanici.

� Najproblematickej‰ie obsadzované funkcie: 
strojn˘ inÏinier ovládajúci svetov˘ jazyk (Aj alebo Nj), sto-
lár na v˘robu nábytku, uãiteº informatiky, programátor,
strojník – autoÏeriavnik, ruãn˘ brusiã a le‰tiã, elektrome-
chanik a oprávnením podºa vyhl. 718/2002 Z. z., operátor
na CNC a NC stroje, sústruÏník, frézar, murár, tesár, operá-
tor v˘roby – elektromechanik, operátor vstrekovacích
lisov.
Situáciu v zamestnávaní UoZ rie‰ime realizáciou národ-
n˘ch projektov s orientáciou hlavne na skupiny znev˘-
hodnen˘ch UoZ. Implementácia jednotliv˘ch národn˘ch
projektov zaãína preventívnym poradenstvom Ïiakov
posledn˘ch roãníkov základn˘ch a stredn˘ch ‰kôl. Pokra-
ãuje novozaevidovan˘mi UoZ, ktorí prechádzajú individu-
álnym a skupinov˘m poradenstvom. UoZ, najmä znev˘-
hodnení, prechádzajú odborn˘m poradenstvom, kde spolu
s odborn˘m poradcom vypracúvajú individuálne akãné
plány. V˘stupom z odborného poradenstva je buì zamest-
nanie sa UoZ, doporuãenie na vzdelávanie a prípravu pre
trh práce, prípadne ìal‰ie individuálne poradenstvo. 

AKTIVITY PRE NEZAMESTNANÝCH

� Národn˘ projekt ã. I – Podpora zamestnávania neza-
mestnan˘ch s dôrazom na znev˘hodnené skupiny na
trhu práce� príspevok na SZâ sa poskytuje podºa § 49
v regióne Nové Mesto n/V. � 46 859 Sk – UoZ � 66 588 Sk – UoZ znev˘hodnen˘

Najãastej‰ie vytvárané SZâ: 
– vedenie jednoduchého a podvojného úãtovníctva
– kúpa a predaj tovaru koneãnému spotrebiteºovi v rámci

voºnej Ïivnosti (MO, VO)
– sprostredkovateºská ãinnosÈ v oblasti poskytovania slu-

Ïieb a obchodu
– búracie a pomocné stavebné práce
– upratovacie sluÏby
– elektromontáÏne sluÏby
– zámoãníctvo 

V roku 2006 prostredníctvom tohto projektu bolo pod-
poren˘ch 67 UoZ, ktorí zaãali prevádzkovaÈ SZâ.

� § 50 príspevok na zamestnávanie znev˘hodneného
uchádzaãa o zamestnanie, priãom za znev˘hodneného
UoZ sa povaÏuje UoZ:
V˘‰ka príspevku:� u podnikateºsk˘ch subjektov 42 % z celkovej ceny
práce (CCP) po dobu 6 mesiacov a 26 % z CCP po dobu
9 mesiacov� u nepodnikateºsk˘ch subjektov 55 % z CCP po dobu 6
mesiacov a 26 % z CCP po dobu 9 mesiacov
V roku 2006 prostredníctvom tohto projektu bolo pod-

poren˘ch 138 pracovn˘ch miest u zamestnávateºov
a vyplaten˘ch 7 502 403,30 Sk.

� Národn˘ projekt ã. II – Podpora zamestnávania obãa-
nov so zdravotn˘m postihnutím� § 56 príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráne-
ného pracoviska a na ich zachovanie
V˘‰ka príspevku :� pre zamestnávateºov, ktorí vytvoria pracovné miesto
v CHD, resp. v CHP, 98 650 Sk+110 980 Sk (príspevok
na dodatoãné náklady) = 209 630 Sk� pre obce, ktoré vytvoria pracovné miesto v CHD, resp.
v CHP, 123 312 Sk + 86 318 Sk = 209 630 Sk

� § 57 príspevok obãanovi so zdravotn˘m postihnutím
na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej
zárobkovej ãinnosti� v˘‰ka príspevku: 209 630 Sk

� § 59 príspevok na ãinnosÈ pracovného asistenta� v˘‰ka príspevku:
max. 90 % z ceny práce pracovného asistenta 

� § 60 príspevok na úhradu prevádzkov˘ch nákladov
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na
úhradu nákladov na dopravu zamestnancov� v˘‰ka príspevku 
predstavuje max. 7-násobok minimálnej ceny práce
V roku 2006 prostredníctvom tohto projektu bolo pod-

poren˘ch:
– 16 pracovn˘ch miest podºa § 56
– 6 pracovn˘ch miest podºa § 57
– 2 pracovné miesta podºa § 59

Celkovo bolo na NP II v roku 2006 vyplaten˘ch 2 770
597 Sk.

� Národn˘ projekt ã. III a – od 15. 3. 2006 Vzdelávanie
a príprava pre trh práce a zamestnanecká prax� Poskytuje sa podºa § 44 zákona o sluÏbách zamestna-
nosti, náklady na vzdelávanie pre UoZ sa uhrádzajú:

VÝVOJ POČTU UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
rok / mes. 1997 2000 2003 2006
1 3939 7610 6307 3257
2 3884 7525 6129 3051
3 3617 7372 5766 2972
4 3387 7125 5384 2796
5 3187 7010 4909 2718
6 3179 7275 4899 2691
7 3240 7314 4902 2903
8 3312 6614 4678 2598
9 3482 6341 4577 2571
10 3643 6092 4583 2415
11 3692 6123 4840 2363
12 4054 6708 5253 2446
Priemerný ročný počet UoZ 3551 6926 5186 2732
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� do v˘‰ky 100 % nákladov na prvú vzdelávaciu aktivitu,� do v˘‰ky 75 % nákladov na druhú vzdelávaciu aktivi-
tu,� do v˘‰ky 50 % nákladov na kaÏdú ìal‰iu vzdelávaciu
aktivitu.
V roku 2006 sa vzdelávania a prípravy pre trh práce

zúãastnilo spolu 133 UoZ. Celkovo bolo na NP III a v roku
2006 vyplaten˘ch 1 276 668 Sk.

� Národn˘ projekt ã. V – Aktivácia nezamestnan˘ch
a nezamestnan˘ch s nízkou motiváciou odkázan˘ch
na dávku v hmotnej núdzi� § 52 príspevok na aktivaãnú ãinnosÈ
V roku 2006 prostredníctvom tohto projektu sa do akti-

vaãnej ãinnosti zapojilo 801 UoZ, ktorí vykonávali Aâ
u subjektov (obce, ‰koly, mimovládne organizácie, cirk-
vi...). Celkovo bolo na NPV v roku 2006 vyplaten˘ch 3 881
248 Sk.

� Národn˘ projekt ã. VII A
– v rámci regionálneho projektu NP VII A – Moderni-
zácia a rozvoj obsahu, rozsahu, foriem a nástrojov
informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb s vyuÏitím
informaãn˘ch technológií
Cieºom je zabezpeãiÈ klientom poskytovanie informaã-

n˘ch a poradensk˘ch sluÏieb nov˘mi modern˘mi metóda-
mi, rozvojom ich obsahu, rozsahu, foriem a nástrojov.� Cieºové skupiny: UoZ (dlhodobo evidovaní UoZ, UoZ

nad 50 rokov veku, ostatní), ZoZ, UoZ so ZP a UoZ so
ZP prehodnotené SP, ‰tudenti S·, zamestnávatelia
a obãania ohrození stratou zamestnania.� Doba realizácie: 1. 8. 2005 – 30. 6. 2008� Poskytnuté finanãné prostriedky pre obdobie imple-
mentácie NP: 1 538 475 Sk
Poskytnuté sluÏby:� individuálne 24 177/4 380 klientov� skupinové 30 957/4 842 klientov 

� Národn˘ projekt ã. IX – Absolventská prax� § 51 príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
V roku 2006 sa prostredníctvom tohto projektu zúãast-

nilo absolventskej praxe u zamestnávateºov 124 UoZ. KaÏ-
dému UoZ vznikol za v˘kon absolventskej praxe nárok na
príspevok vo v˘‰ke 1 700 Sk mesaãne. Celkovo bolo na NP
IX v roku 2006 vyplaten˘ch 1 380 636 Sk.

� Národn˘ projekt ã. XI 
– od 30. 7. 2006 Príspevok na teoretickú a praktickú
prípravu zamestnancov na získanie nov˘ch vedomos-
tí a odborn˘ch zruãností
Doteraz neevidujeme ani jednu ÏiadosÈ zamestnávate-

ºov, ktorí by mali záujem, aby ich zamestnanci získali nové
teoretické a praktické skúsenosti v súvislosti s rozbiehajú-
cou sa novou v˘robou. Zamestnávateº by prostredníctvom
tohto projektu mohol získaÈ finanãné prostriedky vo v˘‰ke
50 000 Sk na 1 zamestnanca. 

SPOLUPRÁCA S OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

� Obãianske zdruÏenie DITOS, Nové Zámky
projekt „Vytváranie prvkov prostredia podporujúceho

adaptabilitu znev˘hodnen˘ch skupín na trhu práce prost-
redníctvom vyuÏitia nov˘ch, efektívnej‰ích postupov
v oblasti zvládnutia informaãn˘ch technológií“.

Zameranie projektu: vzdelávanie znev˘hodnen˘ch
UoZ, najmä dlhodobo nezamestnan˘ch obãanov a obãanov
vo veku nad 50 rokov.

� Obãianske zdruÏenie PROGRESIT, Pie‰Èany 
– projekt „Podpora ºudsk˘ch zdrojov pre zveºadenie hod-
nôt oblasti PovaÏského Inovca“.

Zameranie projektu: podpora samozamestnania
a vytvorenia vlastnej podnikateºskej aktivity v oblasti
agroturistiky a pôdohospodárstva.

� Obãianske zdruÏenie MAGNA MATER, ·urany
projekt „Keì chcieÈ znamená môcÈ“.
Zameranie projektu: vytvorenie centier pre obãanov so

zdravotn˘m postihnutím prostredníctvom profesijne
orientovan˘ch pracovísk, ktoré budú poskytovaÈ komplex-
né sluÏby proaktívneho hºadania pracovného uplatnenia
a ich umiestnenia na trh práce.

� Anton Fabu‰ – Peter Fabu‰ – FABU·, Borãice
projekt „Príprava uchádzaãov o zamestnanie na v˘kon

povolania u konkrétneho zamestnávateºa“.
Cieºová skupina UoZ: UoZ s predchádzajúcim zamest-

naním v potravinárskom priemysle, resp. v re‰tauraãn˘ch
sluÏbách. 

Zameranie projektu: projekt je zameran˘ na pomoc pri
rozvíjaní schopností jednotlivcov v pracovnom procese,
pomôcÈ uchádzaãom, uvedomiÈ si svoje kvality, motivovaÈ
a aktivizovaÈ ich v sebapoznávaní a zvy‰ovaní si seba-
vedomia. Pomocou vzdelávacích aktivít formou absolvo-
vania poradensk˘ch aktivít a rekvalifikaãn˘ch kurzov sa
cieºová skupina pripraví na v˘kon povolania mäsiar –
údenár, resp. skladník. Pilierom projektu je 8-mesaãná
stáÏ u zamestnávateºa, ktorá úãastníkom napomôÏe k zís-
kaniu pracovn˘ch návykov. Úãastníci aplikujú teoretické
vedomosti nadobudnuté poãas vzdelávacích aktivít
v praxi pod vedením skúsen˘ch odborníkov. Poãas stáÏe
budú uchádzaãi oboznámení s cel˘m procesom spracova-
nia mäsa a mäsov˘ch v˘robkov v modernom mäsospracu-
júcom závode, ktor˘ spæÀa prísne kritériá na udelenie cer-
tifikátu Európskej únie.

Poãet zaraden˘ch UoZ do projektu na základe v˘beru
cieºovej skupiny UoZ v mesiaci september 2006 – spolu 34
UoZ. 

Ing. SLAVKA BAJZOVÁ, 
poverená zastupovaním riaditeľa odboru SZ

ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom
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KRITÉRIÁ STANOVUJE ZÁKON
Neskúmame dôvody, preão sa obãan
ocitol v hmotnej núdzi. Je v‰ak rozho-
dujúce, ãi jeho príjem a príjem osôb,
ktoré sa s ním spoloãne posudzujú
a Ïijú v spoloãnej domácnosti, dosahu-
je alebo nedosahuje Ïivotné minimum.
Je to finanãná hranica, ktorú zákon
presne vymedzuje a upravuje raz roãne.

Jedn˘m z najväã‰ích problémov je
okruh spoloãne posudzovan˘ch osôb,
keì sa do rodiny zarátavajú aj slobodné

osoby do 25 rokov veku po skonãení
povinnej ‰kolskej dochádzky. Priemern˘
mesaãn˘ poãet poberateºov dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v mesiacoch september 2006 aÏ február
2007 bol 2 109. Priemerná suma vypla-
ten˘ch dávok v uvedenom období bola 
5 194 889 Sk mesaãne. ·truktúra dávky
sa mení mesaãne. Závisí od toho, aké
úsilie – druh aktivity na odstránenie
stavu hmotnej núdze obãan vyvinie
(zákon presne stanovuje aké). Podºa toho
môÏe získaÈ obãan jej príslu‰nú ãasÈ.
Dokazuje to potvrdením o pracovnej ãin-
nosti, o vlastnej práci, príjme, ãi zarade-
ní do evidencie a vykonávanie dobrovoº-
níckych prác uskutoãÀovan˘ch na
základe dohody s úradom práce alebo
obcou, úãasÈ na vzdelávaní a príprave
pre trh práce a podobne. Od obãana,
ktor˘ Ïiada o pomoc v hmotnej núdzi, sa
vyÏaduje „vlastné priãinenie“. Tak to si
obãan môÏe zv˘‰iÈ v˘‰ku poskytovanej
dávky a príspevkov o aktivaãn˘ príspe-
vok v súãasnej sume 1900 Sk mesaãne,
ão nie je zanedbateºná ãiastka. ZároveÀ
takto motivuje aj ìal‰ie spoloãne posud-
zované osoby, ão znamená, Ïe pri splne-
ní podmienok má kaÏd˘ z nich nárok na
uvedenú sumu. 

ŠTRUKTÚRA DÁVOK 
A PRÍSPEVKOV 
K 1. 1. 2007 bolo vyplácan˘ch 516 akti-
vaãn˘ch príspevkov. MôÏeme kon‰ta-
tovaÈ, Ïe systém poskytovania dávok
a príspevkov v hmotnej núdzi ºudí
motivuje k oficiálnej a legálnej práci,
a nie k poberaniu dávok. Za pozitívne
moÏno povaÏovaÈ aj zníÏenie poãtu
poberateºov dávok a príspevkov
v hmotnej núdzi v priebehu roka 2006

o 15 %. Uveden˘ fakt bol zapríãinen˘
pomerne prudk˘m zniÏovaním miery
nezamestnanosti v regióne. V koneãnom
dôsledku sa ku koncu roka zv˘‰il poãet
poberateºov, av‰ak z dôvodu zmeny
legislatívy v danej oblasti. Od úãinnosti
zákona ã. 310/2006 Z. z., ktor˘m bol
novelizovan˘ zákon ã. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov v plat-
nom znení, sa zmenili podmienky náro-
ku na príspevok na b˘vanie. Do systému

sa takto dostali aj poberatelia starobného
dôchodku, inej dôchodkovej dávky
alebo sociálneho dôchodku, ktorí
dov⁄‰ili 62 rokov veku. Zaznamenali
sme prudk˘ nárast poãtu poberateºov
dávok a príspevkov o 1 089 osôb. Rov-
nako sa zv˘‰il poãet poberateºov ochran-
ného príspevku. Tento v˘voj uvádzame
v grafe „V˘voj poãtu poberateºov dávky
v hmotnej núdzi a ochranného príspev-
ku od januára 2006 do februára 2007“. 

POBERATELIA 
Ak sa zameriame na v˘voj poberateºov
dávok a príspevkov v hmotnej núdzi,
tento bol na na‰om úrade nasledovn˘:
Keì 2004 moÏno povaÏovaÈ za 100 %, tak
2005 zaznamenal pokles na 85 % a v 2006
opätovn˘ rast na 104 %. Pokles poberate-
ºov v roku 2005 je v súlade s klesajúcim
percentom nezamestnan˘ch a nárast
v roku 2006 ovplyvnil poãet poberateºov
dávok dôchodkového zabezpeãenia, kto-
r˘m vznikol nárok na príspevok na b˘va-
nie od 1. 8. 2006. ëal‰ím pozitívnym prí-
nosom v oblasti rie‰enia hmotnej núdze
bolo zavedenie dotácie pre ‰kolopovinné
deti. V 2006 sme dotáciu na stravu, moti-
vaãn˘ príspevok a dotáciu na ‰kolské
potreby pre deti v hmotnej núdzi vyplati-
li v sume 2 481 267 Sk. Tak˘mto spôso-
bom sme zabezpeãili 380 detí v rámci
pôsobnosti úradu, ão predstavovalo 93 %
detí v hmotnej núdzi. To v skutoãnosti
znamenalo, Ïe uveden˘ poãet detí mal
‰kolské obedy za 1 aÏ 3 Sk.

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP 
Pri rie‰ení hmotnej núdze kladieme dôraz
na individuálny prístup ku kaÏdému
klientovi, ktor  ̆mu má pomôcÈ prekonaÈ
záÈaÏovú finanãnú situáciu. âasto má

obãan problém uÏ pri vyplÀovaní Ïiados-
ti a rovnako problémom sa stáva predlo-
Ïenie príslu‰n˘ch dokladov pri podávaní
Ïiadosti. Dokladovanie príjmov za
posledn˘ch 12 mesiacov neraz b˘val˘
zamestnávateº potvrdí len s veºk˘mi ÈaÏ-
kosÈami. TieÏ dokladovanie právoplat-
n˘ch rozsudkov súdov o zverení detí
a urãení v˘Ïivného, o rozvode manÏelov,
o manÏelskom v˘Ïivnom robia nemalé
starosti s opätovn˘m vybavovaním na
súdoch a podobne. Obãan si musí uve-
domiÈ, Ïe dôkazné bremeno je vÏdy na
Àom. Ak Ïiada o pomoc od ‰tátu, musí
preukázaÈ, Ïe ju skutoãne potrebuje. 

UPLATŇOVANIE 
ZÁKONNÝCH NÁROKOV 
PrekáÏkou pre mnoh˘ch je uplatnenie
si zákonn˘ch nárokov. Aj napriek tomu,
Ïe Ïiadateºovi poskytneme pomoc
a pouãíme ho, ako a ak˘m spôsobom
danú záleÏitosÈ vybaví, nemá záujem
o tak˘to postup. Argumentuje t˘m, Ïe
súdiÈ sa nebude, rad‰ej nechce ÏiadaÈ
o pomoc v hmotnej núdzi. Najviac sa
tento jav vyskytuje pri uplatnení náro-
kov na manÏelské v˘Ïivné. Kladieme si
teda otázku: DokáÏe aj bez pomoci ‰tátu
prekonaÈ svoju nepriaznivú situáciu,
ktorú v Ïiadosti o pomoc v hmotnej
núdzi odôvodÀoval? 

Veºkú pozornosÈ venujeme klien-
tom seniorom. Pre mnoh˘ch je problé-
mom prísÈ na úrad osobne, vyznaÈ sa
vo filozofii zákonov, pochopiÈ dôleÏi-
tosÈ podkladov k rozhodnutiu, ktoré
od nich vyÏadujeme. VÏdy dbáme na
to, aby sme zbytoãne nezaÈaÏovali
úãastníkov konania zháÀaním dokla-
dov a chodením z úradu na úrad.
Doklady, ktoré môÏeme k Ïiadosti
doloÏiÈ a vypl˘vajú z kompetencii
ná‰ho úradu, bez zbytoãn˘ch prieÈa-
hov v konaní pre klienta vybavíme.

ZNEUŽÍVANIE POMOCI 
A SANKCIE 
Veºk˘ dôraz kladieme na zabránenie

zneuÏívania pomoci v hmotnej núdzi.
âasto bol sociálnym zisÈovaním pobera-
teº dávky a príspevkov odhalen˘, Ïe
pracuje, k ãomu sa aj priznal. KlamaÈ sa
neoplatí, sankcie sú  biãom na t˘chto
nepoctivcov. Staré a dobré dôveruj, ale
preveruj tu platí niekoºkonásobne. Ústa-
va SR v âl. 39 deklaruje právo obãana na
primerané hmotné zabezpeãenie v sta-
robe a pri nespôsobilosti na prácu, ako
aj pri strate Ïiviteºa,  vyjadruje právo pre
kaÏdého v hmotnej núdzi na takú
pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabez-
peãenie základn˘ch Ïivotn˘ch podmie-
nok. ·tát si túto povinnosÈ plní. 

Bc. LÝDIA BABULICOVÁ, 
vedúca odd. pomoci v hmotnej núdzi 

ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

V súčasnosti je systém dávok a príspevkov v hmotnej núdzi veľmi
adresný. Cieľom je motivácia prijímateľa k pracovným a vzdeláva-
cím aktivitám. Je chápaný ako dočasná výpomoc štátu, nie ako trva-
lá náhrada príjmu, nevytvára závislosť na dávkach a príspevkoch.

Pomoc tým, ktorí ju 
skutočne potrebujú
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DEFINÍCIA ZNEVÝHODNENIA 
V ãom spoãíva jeho znev˘hodnenie?
Má obmedzenú sebestaãnosÈ uÏ pri
nevyhnutn˘ch ãinnostiach – obliekaní,
hygiene... Z toho vypl˘va fakt, Ïe ich
môÏe robiÈ len vtedy, keì ten, kto mu je
ochotn˘ pomôcÈ, má na neho ãas. Musí
prispôsobiÈ svoje potreby ochotnému
pomocníkovi. A to je znev˘hodnenie.
Na toto znev˘hodnenie zákon pamätá
asistentskou sluÏbou. Vo väã‰ine prí-
padov, ktoré sme spoznali a rie‰ili for-
mou asistentskej sluÏby, starostlivosÈ
o postihnutého ãloveka zabezpeãovala
blízka rodina a potreby nad rámec nut-
n˘ch sa poskytovali len v prípade
voºného ãasu rodinn˘ch príslu‰níkov.
Poãas fungovania oddelenia posudko-
v˘ch ãinností sme spoznali tak˘ch,
ktorí niekoºko rokov nevy‰li zo svojho
bytu, pretoÏe im nemal kto pomôcÈ
prekonaÈ bariéry. Tu okrem postihnuté-
ho tela zostáva postihnutá aj du‰a.
Rôzny druh postihnutia rôzne ovplyv-
Àuje Ïivot ãloveka. Zákon o sociálnej
pomoci nám ponúka viacero spôsobov
pomoci, cieºom ktorej je dobro ãloveka,
zámerne nehovorím o ÈaÏko zdravotne
postihnutom obãanovi. 

ZÁKON O SOCIÁLNEJ POMOCI 
V súãasnosti denne pribúdajú Ïiadosti
o peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie,
stúpajúcu tendenciu má peÀaÏn˘ prís-
pevok na úpravu bytu, rodinného
domu alebo garáÏe v domoch na kopa-
niciach, kde kúpeºÀa nikdy vybudova-
ná nebola. Ako pomôcÈ, keì za úpravu
bytu, rodinného domu alebo garáÏe
podºa zákona moÏno povaÏovaÈ také
zmeny, ktor˘mi sa upravuje existujúce
zariadenie v danom objekte? Pri poho-
voroch s obãanmi sa dozvedáme, Ïe
ÏiadosÈ podávajú z dôvodu veºk˘ch
nákladov na b˘vanie alebo príplatku za
lieky. Narastaním poãtu onkologick˘ch
ochorení narastá potreba individuálnej
prepravy do zdravotníckych a rehabili-
taãn˘ch zariadení v rámci peÀaÏného
príspevku na kompenzáciu zv˘‰en˘ch
v˘davkov súvisiacich so zabezpeãením
prevádzky osobného motorového
vozidla. Pri komplexnom posudzovaní
Ïiadosti o vydanie preukazu obãana
s ËZP sme mnohokrát objavili moÏnosÈ

priznania kompenzaãného príspevku,
ktorú sme vyrie‰ili vydaním posudku
z vlastného podnetu.

OPATROVATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
V oblasti poskytovania opatrovateºskej
sluÏby pre‰li kompetencie na samosprá-
vu. Toto rie‰enie sa nám s odstupom
ãasu javí ako veºmi ne‰Èastné. Obce
nemajú dostatok finanãn˘ch zdrojov pre
poskytovanie opatrovateºskej sluÏby
a poãet opatrovateliek zníÏili na mini-
mum. Niektoré obce zv˘‰ili sumu na
úhradu za sluÏby, ktorú obãania nie sú
schopní, resp. ochotní, platiÈ. Obãan –
ãlovek odkázan˘ na pomoc inej osoby,
nie v‰ak v rozsahu celodenného, osob-
ného a riadneho opatrovania zostáva
ãasto bez pomoci. V okrese Nové Mesto
nad Váhom a v oblasti Myjavy zatiaº
nepôsobí Ïiadny subjekt, ktor˘ by
poskytoval prepravnú sluÏbu, na ktorú
je moÏn˘ príspevok v rámci zákona.
V na‰om regióne pôsobia subjekty
poskytujúce sociálne sluÏby, ãi uÏ
materské ‰koly, ktoré prijímajú deti s ÈaÏ-
k˘m zdravotn˘m postihnutím, alebo
‰peciálne základné ‰koly. Viac sa v‰ak
stretávame s t˘m, Ïe základné ‰koly
vzdelávajú deti s ËZP ako integrované.

POSUDKOVÁ ČINNOSŤ 
V posudkovej ãinnosti podºa zákona
o sociálnej pomoci ã. 195/1998 Z. z. je
veºmi dôleÏitá profesionalita posudko-
vého pracovníka, ktor˘ hºadá, nachádza
a vyuÏíva v‰etky moÏnosti ako zdravot-
ne postihnutému obãanovi pomôcÈ, ale
sú veºmi dôleÏité aj jeho morálne pred-
poklady a skúsenosti, ktoré nadobudol
priamym kontaktom s ÈaÏko zdravotne
postihnut˘mi obãanmi a ich rodinami.
Aj samotní rodiãia a rodiny potrebovali
na‰u pomoc, aby mohli byÈ zodpoved-
n˘mi a trpezliv˘mi nielen opatrovateº-
mi, ale aj láskav˘mi sprievodcami svo-
jich ÈaÏko postihnut˘ch rodinn˘ch prí-
slu‰níkov. Z tohto pohºadu sa javí úro-
veÀ na‰ich pracovníkov veºmi dobrá.
SnaÏia sa, aby rodiãom a rodinám Ïijú-
cim v t˘chto nároãn˘ch situáciách
poskytli maximálnu pomoc moÏnú
v medziach zákona a aj napriek napre-
dujúcej kultúre suchopárneho individu-
alizmu zachovali ºudsk˘ prístup. Nároã-

nú a veºakrát nepoznanú prácu v odde-
lení posudkov˘ch ãinností v Novom
Meste nad Váhom a Myjave zabezpeão-
vali v roku 2006 spolu 2 lekári a 6 soci-
álnych pracovníãok. Vydali sme 630
rozhodnutí, 1 368 posudkov, 1 021 pre-
ukazov obãana s ËZP, vykonali sme 600
náv‰tev v domácnostiach a 799 kontrol
dodrÏiavania lieãebného reÏimu. 

DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ 
Problematikou dlhodobej starostlivosti
sa zaoberá správa Európskej komisie,
kde v „Zelenej knihe“ uvádza: „Vo
vzÈahu k demografick˘m zmenám je
potrebná nová medzigeneraãná solida-
rita“. Tento dokument uznáva, Ïe pro-
blém starnutia populácie a t˘m aj
ãastej‰í v˘skyt zdravotn˘ch postihnutí
sa musí naliehavo rie‰iÈ. V‰etci by sme
mali odpovedaÈ na túto veºmi nalieha-
vú otázku spoloãného záujmu, akou je
starostlivosÈ o ºudí, ktorí ju od nás
potrebujú. BudúcnosÈ starostlivosti
o postihnut˘ch a starnúcu generáciu
nemoÏno rie‰iÈ len v závislosti od poli-
tiky zamestnanosti. Z náv‰tev v domác-
nostiach u ÈaÏko zdravotne postihnu-
t˘ch sme mali moÏnosÈ zakúsiÈ, ako
veºmi treba vyzdvihnúÈ spoloãensk˘
v˘znam rodiny. Jedine rodina sa stáva
domom, pod strechou ktorého moÏno
najbezpeãnej‰ie zvládnuÈ tie najÈaÏ‰ie
a najrizikovej‰ie situácie. A vidíme, Ïe
úãelové sociálne zariadenia ch˘bajú ...

ZÁKONNÉ NORMY 
Prijatím nového Zákona o rodine 
ã. 36/2005 Z. z. politici zatiaº skonãili
svoju zodpovednú prácu. Av‰ak e‰te
poãas parlamentnej diskusie na rôz-
nych fórach viackrát odznela poÏiadav-
ka, aby parlamentn˘ dialóg o aktuál-
nych otázkach Ïivota na Slovensku
pokraãoval. Ak by niekto povaÏoval
túto vetu za frázu, predstavme si tú
absurdnú situáciu, Ïe by sa nemal kto
o chor˘ch a postihnut˘ch staraÈ. A tu
ide o veºmi vzácnu vec. O kvalitu na‰ej
budúcnosti. 

Aj pripravovan˘ nov˘ zákon O kom-
penzácii sociálnych dôsledkov ËZP sa
nesie v zmene postojov – od subjektív-
nych k zodpovednosti za podporu so-
ciálneho zaãlenenia zdravotne ÈaÏko
postihnutého obãana do spoloãnosti.
Táto podpora sa zaãína v rodine. 

Mgr. MARTA DRÁBOVÁ,
vedúca oddelenia posudkových činností 

ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom
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Starostlivosť o ťažko zdravotne
postihnutého občana trochu inak
Zdravý človek ráno vstane z postele, slobodne sa rozhoduje o pro-
grame dňa. Má svoje povinnosti, pracuje, študuje, ale voľný čas pre-
žíva podľa svojich predstáv. Nový deň má ako nový dar. Nie tak člo-
vek so zdravotným postihnutím. Je znevýhodnený vo viacerých sme-
roch, ktoré výrazne ovplyvňujú jeho šance na prežitie nastávajúce-
ho dňa. Človek odkázaný na vozík vstáva s ťažkosťami, s bolesťami,
ktoré má v rozličných častiach tela a ktoré už možno ani nefungujú.
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gicko-psychologická poradÀa, ‰kola, miestna samospráva).
Väã‰ina problémov je nahlasovaná prostredníctvom ‰kôl, ale
i rodín. DôleÏité je podchytiÈ problém v zaãiatku, diagnosti-
kovaÈ ho a navrhnúÈ vhodné v˘chovné opatrenia. I napriek
snahe pracovníkov a zainteresovan˘ch v˘chovné opatrenia
niekedy neplnia úãel a musí dôjsÈ k umiestneniu dieÈaÈa do
ústavnej starostlivosti. V rámci prevencie mladistv˘ch
a malolet˘ch sa pracovníãky sociálno-právnej ochrany detí
a sociálnej kurately zúãastÀujú v spolupráci s mestskou a ‰tát-
nou políciou nárazov˘ch akcií zameran˘ch na zá‰koláctvo
a poÏívanie alkoholu (2 – 3 akcie za ‰tvrÈrok). 

V okrese Myjava sa nachádza hraniãn˘ prechod a sídlo
úradu hraniãnej a cudzineckej polície, s ãím súvisí rie‰enie
situácie malolet˘ch bez sprievodu. Od zaãiatku r. 2007 sme
zaznamenali nárast v˘skytu malolet˘ch bez sprievodu, do
konca marca 2007 sme ich umiestnili 7 (v r. 2006 sme umiest-
nili 3). Prácu pracovníãok SPO a Sk komplikuje v na‰om
okrese nedostatoãne vybudovaná sieÈ sociálnych zariadení,
ako napr. krízov˘ch centier, zariadení pre matky s malolet˘-
mi deÈmi a pod., a absencia sídla súdu – pracovníãky musia
dennodenne dochádzaÈ na pojednávania na OS Senica. 

4. ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY
Vykonávame i ‰tátnu správu v oblasti ‰tátnych dávok, roz-

hodujeme o prídavku na dieÈa, rodiãovskom príspevku,
o príspevku pri narodení dieÈaÈa, o príspevku rodiãom, kto-
r˘m sa súãasne narodili 3 a viac detí, alebo ktor˘m sa v prie-
behu 2 rokov narodili dvojãatá, o príspevku na pohreb, na
podporu náhradnej starostlivosti na dieÈa, vykonávame soci-
álno-poradenskú ãinnosÈ, koordinujeme ‰tátne sociálne
dávky. V r. 2006 sme na ·SD vyplatili celkom 66 463 185 Sk
v priemere 4200 poberateºom mesaãne, najväã‰í podiel tvoria
poberatelia prídavku na dieÈa v poãte 3 600. 

Mgr. MARTA TURANOVÁ, 
úsek soc. vecí a rodiny pracovisko Myjava

Ovocie aktivačnej činnosti
Evanjelický cirkevný zbor vo Vrbovciach spolu so svojím účelovým
zariadením Bétel využil možnosť aktivačných prác. Jej organizo-
vanie prinieslo veľa vzácneho ovocia jednak pre samotnú cirkev
a jej účelové zariadenie, ale i pre samotných nezamestnaných.

Ev. a. v. cirkevn  ̆zbor vo Vrbovciach
vlastní v súãasnosti viacero budov,
ktoré boli vrátené takmer v dezolát-

nom stave a bolo nevyhnutné postupne
previesÈ ich generálnu opravu. Vìaka
aktivaãn˘m ãinnostiam sa mohla pre-
viesÈ jedna z dôleÏit˘ch etáp opráv budo-
vy b˘valej evanjelickej cirkevnej ·koly
nachádzajúcej sa v susedstve kostola.

Pred kostolom sa podarilo vydláÏdiÈ
veºkú plochu z kameÀa, ktor˘ sme naj-
skôr získali pri rozoberaní star˘ch
domov a stodôl z okolia a ktor˘ sme
pred uloÏením opracovali. Aktivaãní
pracovníci vykonávali údrÏbu a pravi-
delné ãistenie budovy kostola a farskej
budovy. Vìaka nim bola vymenená pre-
padnutá strecha kultúrneho domu,
ktor˘ je tieÏ vo vlastníctve cirkvi. Popri
tom pravidelne kosili a udrÏiavali
parky v okolí cirkevn˘ch budov a ãisti-
li potok pretekajúci povedºa nich.
V zimnom období zo spomenut˘ch

priestranstiev odpratávali sneh, ktorého
b˘va v kopaniãiarskom kraji mimoriadne
veºa. Za pomoci aktivaãn˘ch pracovní-
kov prijal cirkevn˘ zbor viacero náv‰tev
zo Slovenska i zahraniãia. 

Aktivaãní pracovníci vo Vrbovciach
boli uÏitoãní aj v sociálnej oblasti, patrí
tu i opatrovateºská a prepravná sluÏba,
riadi Úãelové zariadenie cirkvi Bétel,
ktoré sa v súãasnosti stará o 30 star‰ích
a nevládnych ºudí. Pomoc vykonávali
formou starostlivosti o spomenut˘ch
ºudí odkázan˘ch na opateru. Bétel má vo
svojom poslaní iorganizovanie podujatí
pre dôchodcov, deti, mládeÏ a sociálne
slabé rodiny. Aj v tomto smere boli akti-
vaãní pracovníci veºmi nápomocní,
pomohli zorganizovaÈ viaceré podujatia
pre star‰ích, letné tábory pre deti a mlá-
deÏ, v˘lety a zájazdy. V spolupráci s cir-
kevn˘m zborom organizuje Bétel dovoz
a rozdeºovanie charitatívnej pomoci zo
zahraniãia, aktivaãní pracovníci sa

podieºali na rozdeºovaní pouÏitého ‰at-
stva a bielizne a na prideºovaní invalid-
n˘ch vozíkov a pomôcok pre chor˘ch.

Farsk˘ úrad vo Vrbovciach spolu-
pracoval s mnoh˘mi aktivaãn˘mi pra-
covníkmi (14 – 30). T̆ chto ºudí bolo
moÏné rozdeliÈ podºa ich schopností
a zruãností do rôznych pracovn˘ch
skupín, z ktor˘ch mala kaÏdá na staros-
ti nejakú ãinnosÈ a za ktorú bola aj zod-
povedná. V˘sledkokm tohto bolo, Ïe sa
nauãili aj také odborné práce, ktoré e‰te
dovtedy nerobili, ãím si vytvorili pred-
poklad ºah‰ie sa v budúcnosti zamest-
naÈ, ale dokonca aj na zaloÏenie Ïivnos-
ti. ZároveÀ sa cirkevn˘ zbor snaÏil
u nich udrÏiavaÈ pracovné návyky
a morálku (potláãanie závislosti na
alkohole, neslu‰ného správania apod.),
ãím ich zároveÀ uãil vytváraÈ si vo svo-
jom Ïivote nov˘ rebríãek hodnôt.
Vìaka aktivaãn˘m prácam sa mnohí
oslobodzovali od svojej osamelosti,
zaãali si zvykaÈ na kolektív a spoloãen-
stvo, ako aj na blízkosÈ iného ãloveka,
ktorú tak veºmi kaÏd˘ z nás potrebuje.

ANNA MALOŠKOVÁ, Vrbovce

� dokončenie zo str. 4

ëal‰ou, nie ºahkou ãinnosÈou je posudzovanie nároku na
náhradné v˘Ïivné, ktoré je poskytované ‰tátom z dôvodu
neplnenia si vyÏivovacej povinnosti rodiãov voãi svojim
nezaopatren˘m deÈom. Náhradné v˘Ïivné bolo v r. 2006
vyplatené v celkovom objeme 343 819 Sk. Priemerná v˘‰ka
náhradného v˘Ïivného na jedno dieÈa bola 1200 Sk. 

2. PRÍSPEVKY NA KOMPENZÁCIU 
SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤAŽKO 
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Legislatívne zmeny v r. 2006 v oblasti poskytovania soci-

álnej pomoci obãanom zdravotne postihnut˘m nemali vplyv
na poãty poberateºov peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzácie.
Celkovo sme vyplatili na príspevkoch na kompenzáciu
a príspevku za opatrovanie 16 372 000 Sk mesaãne v prieme-
re 979 poberateºom. Zv˘‰enú pozornosÈ sme venovali posky-
tovaniu poradenstva a terénnej práci, nase pracovníãky sa
pravidelne zúãastÀovali na podujatiach poriadan˘ch organi-
záciami ZËP, s ktor˘mi boli a sú v neustálom kontakte. 

3. SOCIÁLNO–PRÁVNA OCHRANA 
A SOCIÁLNA KURATELA
Jednu z hlavn˘ch ãinností predstavuje sociálno-terénna

práca, v rámci ktorej bolo vykonan˘ch v r. 2006 862 ‰etrení.
Skúsenosti a poznatky z nej boli vyuÏité pri podávaní správ
na súdy a pri úãasti na 372 pojednávaniach v r. 2006 (pre roz-
hodovanie súdov bolo úsekom spísan˘ch 102 návrhov) a boli
vyuÏité i v poradensko-v˘chovnej ãinnosti. 

Problémom súãasnej doby je trestná ãinnosÈ malolet˘ch
a mladistv˘ch, v˘chovné problémy a zá‰koláctvo. âasto ide
o deti z rozvráten˘ch rodín, v ktor˘ch sa prejavuje emocio-
nálne chladné prostredie. Práca s nimi je nároãná, vyÏaduje si
trpezlivosÈ a najmä tímovú prácu zainteresovan˘ch (pedago-
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Nové moÏnosti NSRR v programovom
období 2007 – 2013 sa premietajú
v synergii a komplementarite jeho prio-
rít. Zmysluplné prepojenie operaãn˘ch
programov a kríÏové financovanie akti-
vít predkladá NSRR s cieºom zjednodu-
‰iÈ administratívu a priniesÈ komplexné
rie‰enie problémov. V praxi to zname-
ná, Ïe namiesto dvoch ãiastkov˘ch pro-
jektov podan˘ch na dva riadiace orgány
postaãí vypracovaÈ a podaÈ jeden kom-
plexn˘ projekt, ktorého aktivity sú
financované z niekoºk˘ch ‰trukturál-
nych fondov. Ide o zásadn˘ rozdiel od
predchádzajúceho programovacieho
obdobia. 

SYNERGIA A KOMPLEMENTARITA
PRIORÍT V RÁMCI NSRR 
MEDZI ERDF A ESF
Aktivity financované z ERDF sú napo-
jené na financovanie komplementár-
nych aktivít z ESF, ãím sa docieli
synergick˘ efekt príspevkov z fondov. 
Prepojenie intervencií z ERDF a ESF
v zásade spoãíva v tom, Ïe intervencie
ERDF sú zamerané na zlep‰enie hmot-
n˘ch podmienok, v ktor˘ch sú poskyto-
vané vzdelávacie, sociálne, zdravotné
a iné sluÏby (investície do stavebn˘ch
objektov a ich vnútorného vybavenia)
a intervencie z ESF sú zamerané na
kvalitu a obsahovú stránku t˘chto slu-
Ïieb. Koordinácia je zabezpeãená vzá-

jomnou úãasÈou zástupcov riadiacich
orgánov pre príslu‰né operaãné progra-
my (ìalej len OP) na ich príprave, ão
umoÏÀuje vzájomnú nadväznosÈ
a komplementaritu nadefinovan˘ch
prioritn˘ch osí a opatrení jednotliv˘ch
OP. Konkrétne mechanizmy koordiná-
cie pomoci na úrovni hodnotiacich,
resp. v˘berov˘ch procesov, budú zade-
finované pri príprave OP. 

Jedn˘m z predpokladov naplnenia
cieºa zv˘‰enia kvality ºudsk˘ch zdrojov
je umoÏniÈ uÏívateºom vzdelávacích
programov prístup k dostatoãnému
mnoÏstvu poÏadovan˘ch informácií
a ich uchovávanie. Z tohto pohºadu

budú intervencie z ERDF v rámci ‰peci-
fickej priority „Regionálna infra‰truktú-
ra“ zamerané na podporu infra‰truktú-
ry pamäÈov˘ch a fondov˘ch in‰titúcií
na miestnej a regionálnej úrovni. 
Ide predov‰etk˘m o väzby ‰pecifick˘ch
priorít uverejnen˘ch v tabuºka 1 –
Komplementárne väzby priorít financo-
van˘ch z ERDF a ESF na nasledujúcej
strane.

PríleÏitosÈ uchádzaÈ sa financovanie
aktivít má kaÏd˘ právny subjekt. Systé-
mov˘ prístup zadefinovanej rezortnej
priority v‰ak predpokladá koordiná-
ciu aktivít v rámci rezortu tzv. národ-
n˘mi projektmi. 

SYNERGIA A KOMPLEMENTARITA
PRIORÍT V RÁMCI NSRR 
MEDZI EAFRD A EFF
V programovom období 2007 – 2013
budú rozvoj vidieka a rybné hospodár-
stvo podporené z dvoch samostatn˘ch
fondov z Európskeho poºnohospodár-
skeho fondu pre podporu rozvoja vidie-
ka (EAFRD) a z Európskeho fondu pre
rybné hospodárstvo (EFF), ktoré sú na
rozdiel od programového obdobia 2004
– 2006 vyãlenené zo ‰trukturálnych
fondov.

Národn˘ strategick˘ plán rozvoja
vidieka definuje stratégiu rozvoja vi-
dieka a odráÏa celkové smerovanie
podpory rozvoja vidieka SR. Cieºom je
zlep‰iÈ konkurencieschopnosÈ agropo-
travinárskeho a lesného sektora prost-
redníctvom zvy‰ovania efektívnosti
a kvality v˘roby so zachovaním princí-
pov udrÏateºného rozvoja a princípov
ekologizácie hospodárenia na vidieku.
Spolu s modernizáciou, inováciou
a podporou vzdelanosti sa kladie dôraz
aj na vytvorenie multifunkãn˘ch
poºnohospodárskych a lesníckych
systémov s priazniv˘m dosahom na
Ïivotné prostredie, prírodu a vzhºad
krajiny. Globálnym cieºom je „multi-
funkãné poºnohospodárstvo, potravi-
nárstvo, lesníctvo a udrÏateºn˘ rozvoj
vidieka“.

KOORDINÁCIA OPERAČNÝCH
PROGRAMOV A PRIORITNÝCH OSÍ 
Na základe dohody kompetentn˘ch
útvarov Úradu vlády SR a MVRR SR
bola vytvorená komisia pre koordiná-
ciu a hodnotenie vedomostnej ekono-
miky v rámci súvisiacich OP a priorit-
n˘ch osí. âlenmi komisie pre koordi-
náciu a hodnotenie VS sú:� podpredseda vlády pre vedomostnú

spoloãnosÈ, európske záleÏitosti,
ºudské práva a men‰iny; � podpredseda vlády a minister ‰kol-
stva SR; minister hospodárstva SR; � minister v˘stavby a regionálneho
rozvoja SR; � minister financií SR.
Do komisie sú v prípade príbuznos-

ti vecnej problematiky a spoloãn˘ch

Nové programovacie obdobie 2007 – 2013 nadväzuje na skúse-
nosti, ktoré sme získali priamou alebo nepriamou účasťou na čer-
paní štrukturálnych fondov ES v predchádzajúcom období. Na roz-
diel od predchádzajúceho programovacieho obdobia jeho ciele
a strategické priority dávajú možnosti komplexnejšieho a efektív-
nejšieho riešenia regionálnych a horizontálnych problémov. Rub-
rika Národný strategický referenčný rámec má ambíciu objasňo-
vať základnú filozofiu dokumentu Národný strategický referenčný
rámec, jeho jednotlivých častí, poskytnúť výkladový slovník pro-
jektových 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. 

Národný strategický 
referenčný rámec 
nové možnosti 
efektívneho čerpania 
štrukturálnych fondov
III. časť

ERDF – hmotné podmienky 
pre zabezpeãenie sluÏieb

ESF – kvalita a obsah sluÏieb

KríÏové  financovanie
v rámci 

jedného projektu 

=

+
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tém priz˘vaní ìal‰í ministri, zástupco-
via ministerstiev a odborníci relevant-
n˘ch in‰titúcií. Úlohy sekretariátu
a v˘konného orgánu komisie plní sek-
cia európskej politiky Úradu vlády SR.
Pre praktickú ãinnosÈ bol vypracovan˘
‰tatút komisie.

Komisia:
1. Zabezpeãuje obsahovú koordináciu
relevantn˘ch OP a ich prioritn˘ch osí � OP Informatizácia spoloãnosti (efek-

tívna elektronizácia verejnej správy
a rozvoj elektronick˘ch sluÏieb, roz-
voj pamäÈov˘ch a fondov˘ch in‰ti-
túcií a obnova ich národnej infra-
‰truktúry, zv˘‰enie prístupnosti
k ‰irokopásmovému internetu); � OP V˘skum a v˘voj (v˘skum
a v˘voj, v˘skum a v˘voj v Bratislav-
skom kraji, infra‰truktúra vysok˘ch
‰kôl, infra‰truktúra vysok˘ch ‰kôl
v Bratislavskom kraji); � OP KonkurencieschopnosÈ a hospo-
dársky rast (podpora konkurencie-
schopnosti podnikov a sluÏieb
najmä prostredníctvom inovácií); � OP Vzdelávanie (reforma systému
vzdelávania a odbornej prípravy,
celoÏivotné vzdelávanie ako základ-
n˘ princíp vedomostnej spoloãnos-
ti, podpora vzdelávania osôb a oso-
bit˘mi vzdelávacími potrebami,
moderné vzdelávanie pre vedomost-
nú spoloãnosÈ pre Bratislavsk˘ kraj); � OP ZamestnanosÈ a sociálna inklú-
zia (podpora rastu zamestnanosti,
podpora sociálnej inklúzie, podpora
rastu zamestnanosti a sociálnej ink-
lúzie v Bratislavskom kraji);� OP Zdravotníctvo (modernizácia
zdravotníckeho systému); � OP Doprava (Ïelezniãná infra‰truk-
túra, cestná infra‰truktúra (TEN-T),
infra‰truktúra intermodálnej prepra-
vy);� OP Bratislavsk˘ kraj (inovácie
a informatizácia).

2. Zabezpeãuje obsahov˘ súlad a pre-
pojenie relevantn˘ch OP a ich priorit-
n˘ch osí t˘kajúcich sa VS so strategic-
k˘mi dokumentmi EÚ a SR.

Jednotlivé OP musia byÈ pripravené
v súlade s dokumentmi ako Lisabonská
stratégia, ìalej Göteborská stratégia,
Národn˘ program reforiem a Národnú
stratégiu TUR.

V súlade s ãl. 9(2) a ãl. 37(1)(d) v‰eo-
becného nariadenia musia OP obsahovaÈ
informáciu o tom, akou mierou prispie-
vajú k napæÀaniu cieºov Lisabonskej stra-
tégie. Základom pre posudzovanie pris-
pievania operaãn˘ch programov k na-
pæÀaniu cieºov Lisabonskej stratégie
a Národného programu reforiem sú kate-
górie v˘davkov uvedené v prílohe ã. 4
v‰eobecného nariadenia. Tieto kategórie
v˘davkov definujú prioritné témy, ktoré
sú zamerané na podporu konkurencie-

schopnosti a tvorbu pracovn˘ch miest
vrátane napæÀania cieºov integrovan˘ch
usmernení pre rast a zamestnanosÈ na
roky 2005 – 2008, t. j. ide o „lisabonské
aktivity“ prispievajúce priamo k napæÀa-
niu cieºov Lisabonskej stratégie a Národ-
ného programu reforiem. 
3. Zabezpeãuje prepojenie a komple-
mentaritu ‰trukturálnych fondov

Komisia sa zameriava na oblasÈ VS
s in˘mi nástrojmi Spoloãenstva, ako sú
7. rámcov˘ program pre vedu
a v˘skum, Rámcov˘ program pre kon-
kurencieschopnosÈ a inovácie a iné. 
4. Vypracúva ãasÈ národnej v˘roãnej
a závereãnej správy za NSRR

Komisia predkladá správu za oblasÈ
VS. 
5. Navrhuje plán horizontálnych
a tematick˘ch hodnotení

Konkrétne do plánu hodnotenia
centrálneho koordinaãného orgánu
(CKO) ãasÈ súvisiacich s vedomostnou
ekonomikou a vedomostnou spoloã-
nosÈou. 
6. Ruãí za vytvorenie ‰tandardn˘ch
kritérií a ukazovateºov 

Komisia posúdi príspevok konkrét-
neho projektu k VS.
7. Spolupracuje s centrálnym koordi-
naãn˘m orgánom (ìalej len CKO) 

Komisia je spolutvorcom s centrál-
nym koordinaãn˘mn orgánom národ-
ného systému ukazovateºov za ãasÈ VS;
8. Vypracuje mechanizmus zabezpe-
ãenia synergie a komplementarity

Tieto mechanizmy sa budú dot˘kaÈ
projektov v oblasti vzdelávania, konku-
rencieschopnosti a inovácií, informati-
zácie, vedy a v˘skumu.
9. Iniciuuje metodickú ãinnosÈ

Komisia zabezpeãuje svoju ãinnosÈ
v prípade potreby vydávaním usmerne-
ní, ktoré umoÏÀujú koordináciu VS. 

Komisia môÏe v prípade potreby
zriadiÈ pracovné skupiny na úrovni
expertov, pri smerovaní podpory zo
‰trukturálnych fondov urãenej na roz-
voj VS pristupuje k priestorovej ‰truk-
túre centier v súlade s princípom územ-
nej koncentrácie príspevkov definova-
nom v NSRR, prioritne do inovaãn˘ch
pólov rastu, v ‰pecifick˘ch prípadoch
do kohéznych pólov rastu, resp. mimo
t˘chto centier. 

PORADŇA NSRR
Jednou z priorít verejnej a ‰tátnej sprá-
vy je zabezpeãenie bezbariérového
vstupu na úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny. 

Aké moÏnosti v tejto súvislosti po-
núka NSRR?

Podºa ãlánku 55 finálneho znenia
dohody o finanãnej perspektíve
(CADREFIN 268/2005) a prílohy III v‰e-
obecného nariadenia sa stanovila maxi-
málna miera príspevku oprávnen˘ch
nákladov z ERDF, ESF a KF pre v‰etky
operaãné programy v rámci cieºa Kon-

vergencia a cieºa Regionálna konku-
rencieschopnosÈ a zamestnanosÈ na
úrovni 85 %. Podºa ãlánku 53, bodu 1
v‰eobecného nariadenia sa SR rozhodla,
príspevok z fondov uplatÀovaÈ na zákla-
de financovania oprávnen˘ch verejn˘ch
v˘davkov na financovaní rôznych typov
projektov prijímateºov v rámci cieºov
Konvergencia a Regionálna konkurencie-
schopnosÈ a zamestnanosÈ.

MoÏnosti financovania v˘stavby
bezbariérového vstupu v programova-
com období 2007 – 2013 na Úradoch
práce, sociálnych vecí a rodiny umoÏ-
Àujú nasledovné operaãné programy:� 1. Regionálny operaãn˘ program,

prioritná os 2. a 4. (riadiaci orgán
MVRR SR)� 2. Operaãn˘ program Bratislavsk˘
kraj, prioritná os 1 (riadiaci orgán
MV RR SR)� 3. Operaãn˘ program Konkurencie-
schopnosÈ a hospodársky rast (ria-
diaci orgán MH SR) 

1. MOŽNOSTI FINANCOVANIA
Z REGIONÁLNEHO 
OPERAČNÉHO PROGRAMU
(prioritná os 2. a 4., riadiaci orgán
MV RR SR)� Bezbariérov˘ vstup Úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny: 
Galanta, Prievidza, Trenãín, Komár-

no, âadca, Námestovo, Martin, RuÏom-
berok, Banská ·tiavnica, Brezno, Luãe-
nec, Revúca, Rimavská Sobota, Veºk˘
Krtí‰, Zvolen, Bardejov, Poprad, Stará
ªubovÀa, KeÏmarok, Vranov nad
Topºou, Ko‰ice, Michalovce, RoÏÀava,
Spi‰ská Nová Ves, Trebi‰ov, Pie‰Èany,
Îilina, Pre‰ov, Stropkov, Námestovo 
je moÏné rie‰iÈ v rámci Regionálneho
operaãného programu alternatívami
nasledovne:
1. Národn˘m projektom „Bezbariéry I“,� v ktorom môÏe byÈ Ústredie PSVR

Ïiadateº a „úrady práce“ sú partneri
projektu (t˘ka sa to 16 budov majetok
‰tátu v správe 15 Úradov práce, sociál-
nych vecí a rodiny Galanta, Námes-
tovo, Banská ·tiavnica, Brezno,
Veºk˘ Krtí‰, Poprad, Pre‰ov, Strop-
kov, Vranov nad Topºou, Michalovce,
RoÏÀava, Trebi‰ov, Pie‰Èany, Martin) 
alebo� úrady práce, sociálnych vecí a rodi-
ny môÏu byÈ individuálni Ïiadatelia
a prijímatelia finanãného príspevku
zo ‰trukturálnych fondov.
V prípade rie‰enia bezbariérového

vstupu Národn˘m projektom Bezbarié-
ry I. by bolo financovanie transparent-
né: kvalifikovan˘ odhad 7 260 000 Sk,
z toho 6 171 000 Sk z ERDF, 15 % kofi-
nancovanie projektu hradí ‰tát.

Ing. MÁRIA ŠIMKOVÁ, 
kancelária generálneho riaditeľa ÚPSVR

�pokračovanie v budúcom čísle
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TABUĽKA 1: KOMPLEMENTÁRNE VÄZBY PRIORÍT FINANCOVANÝCH Z ERDF A ESF

POPIS SYNERGIE A KOMPLEMENTARITY

... Budovanie nových zariadení sociálnych služieb, ako aj rekonštrukcia, rozširo-
vanie a modernizácia existujúcich zariadení sú nevyhnutné pre komplexnú pod-
poru osôb s osobitými vzdelávacími potrebami a príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít.

Rozvoj elektronických služieb, elektronizácia verejnej správy a zvýšenie prístup-
nosti k širokopásmovému internetu si vyžaduje znalosť využívania informačno-
komunikačných technológií, ktorú podporuje v rámci rozvoja kľúčových kompe-
tencií špecifická priorita. 3.1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. 

...prostredníctvom komunikácie a interakcií medzi jednotlivými partnermi
(výskumno-vývojová základňa, VŠ, hospodárska sféra, orgány tvoriace legislatív-
ny rámec a regionálny rozvoj) sa umožní lepšie zapojenie ľudských zdrojov do
rozvoja regiónov a inštitucionálne posilnenie vysokých škôl a inštitúcií výskumu
a vývoja v rámci nadregionálnej spolupráce. Spolupráca inštitúcií výskumu
a vývoja s verejnou a súkromnou sférou a priemyslom vytvorí lepší priestor na
prenos nových technológií a rozvoj špičkovej odbornosti v inštitúciách výskumu
a vývoja a v rámci podnikateľskej sféry. 

...Skutočné komplexné zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu priamo súvisí
s investíciami do technického stavu objektov využívaných v oblasti vzdelávania.
Prepojenie uvedených opatrení má vplyv na zvyšovanie konkurencieschopnosti
jednotlivých vzdelávacích inštitúcií, a tým aj regiónov využívajúcich tento syner-
gický efekt v oblasti vysokého školstva.

Zvýšením podpory inovácií v podnikateľskej sfére sa vytvorí priestor na využitie
výsledkov výskumu a vývoja v praxi a zvýšenie dopytu po kvalitných výstupoch
výskumu a vývoja, ktoré sú priamoúmerné kvalite ľudských zdrojov. Podporou
budovania clustrov, sietí a inkubátorov pre začínajúcich podnikateľov sa zabez-
pečí využitie výskumno-vývojového potenciálu pre regionálny rozvoj. 

... Samotná realizácia tréningov, vzdelávania, inovácie študijných predmetov
a pod. bude realizovaná v rámci špecifickej priority 3.1 Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť financovanej z ESF.

Adaptabilita pracovníkov a prevencia pred nezamestnanosťou je podporovaná
prostredníctvom rozvoja kľúčových kompetencií žiakov a študentov a prispôso-
benie kurikula potrebám trhu práce. Podpora zamestnanosti a rovnosti príleži-
tostí vytvára predpoklady na inklúziu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
a príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Komplementárny efekt špe-
cifických priorít sa prejaví tým, že podpora tvorby pracovných miest prostred-
níctvom rozvoja podnikania je podporovaná aj prostredníctvom rozvoja kľúčo-
vých kompetencií žiakov a študentov, medzi ktoré patrí aj rozvíjanie zmyslu pre
iniciatívu a podnikanie; absolventi vybavení týmito zručnosťami dokážu lepšie
realizovať podnikateľské aktivity v praxi. 

Budovanie nových zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a so-
ciálnej kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia ako aj rekonštrukcia, roz-
širovanie a modernizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb a sociálnopráv-
nej ochrany a sociálnej kurately s cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných slu-
žieb priamo súvisí s úspešnou implementáciou aktivít financovaných z ESF v oblas-
ti rozvoja sociálnych služieb. Investície do sociálnej inklúzie marginalizovaných
skupín obyvateľstva získavajú vyššiu pridanú hodnotu, ak sú prepojené so skvalit-
nením infraštruktúry a modernizáciou vnútorného vybavenia uvedených služieb.

Opatrenia zamerané na podporu rozvoja podnikania financované z ESF majú pria-
my vplyv na úspešnosť intervencií špecifickej priority 2.4, keďže podporujú roz-
voj ľudského kapitálu a skvalitnenie podnikateľského prostredia. Prepojenie poli-
tík zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a konkurencieschopnosť podnikov
vedie ku synergii intervencií a komplexnému zvyšovaniu pripravenosti podnikov
a služieb na vstup do konkurenčného prostredia globalizovanej ekonomiky.

V rámci špecifickej priority 2.1 budú elektronizované služby verejnej správy
a rozvíjané služby eGovernmentu.

ESF

3.1 Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť

3.1 Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť

3.1 Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť

3.1 Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť

3.1 Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť

3.1 Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť

3.1 Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť

3.2 Podpora rastu zamestna-
nosti a sociálnej inklúzie

3.2 Podpora rastu zamestna-
nosti a sociálnej inklúzie

3.2 Podpora rastu zamestna-
nosti a sociálnej inklúzie

ERDF

1.1 Regionálna infraštruktúra 

2.1 Informatizácia spoločnosti

2.2 Výskum a vývoj

2.3 Infraštruktúra vysokých
škôl

2.4 Podpora konkurencieschop-
nosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií

3.3 Modernizácia zdravotníctva

1.1 Regionálna infraštruktúra

2.4 Podpora konkurencieschop-
nosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií

2.1 Informatizácia spoločnosti
3.3 Modernizácia zdravotníctva

PRÍLEŽITOSŤ PRE

Zariadenia 
sociálnych služieb

Ústredie a úrady
PSVR
MPSVR SR

Ústredie a úrady
PSVR
MPSVR SR

Ústredie PSVR,
MPSR

Ústredie a úrady
PSVR

Ústredie a úrady
PSVR

Ústredie a úrady
PSVR
MPSVR SR

Zariadenia 
sociálnych služieb

Ústredie a úrady
PSVR
MPSVR SR
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vek: 42 rokov
profesionálne skúsenosti: Predchádzajú-
ce profesionálne skúsenosti predov‰et-
k˘m v práci v ‰kolstve, riadením ‰kolstva
v ‰tátnej správe, v ‰kolskej in‰pekcii.
osobné ciele na poste riaditeºa: Mojím
osobn˘m cieºom je vytvoriÈ na úrade také podmienky, aby
zamestnanci boli spôsobilí a ochotní pracovaÈ s klientmi na
vysokej profesionálnej úrovni nielen odborne, ale predov‰et-
k˘m s ºudsk˘m prístupom, s maximálnym vyuÏitím ich osob-
ného potenciálu, iniciatívy a kreativity. 

Mgr. DANIELA FEJOVÁ
Námestovo

vek: 42 rokov
profesionálne skúsenosti: 1986 – 1987 OOS
Svidník, 1987 – 1991 MKS Svidník, 1991 –
1993 KDB Majerník Stropkov, 1993 – 1994
Hepex, s.r.o., Komárno, 1994 – 1999 Z· Tura-
ny n/Ondavou, 1999 – 2003 ved. odb. soc.
vecí OÚ Stropkov, 2004 – 2006 vedúci odd. PVHN ÚPSVR Stropkov.
osobné ciele na poste riaditeºa: Vykonávanie v‰etk˘ch ãinností 
v kompetencii úradu v súlade s príslu‰n˘mi právnymi predpismi,
skvalitnenie profesionálneho prístupu zamestnancov úradu k ob-
ãanom, spolupráca so samosprávou a tretím sektorom v regióne. 

Mgr. IVAN KLEBAN
Stropkov

vek: 53 rokov
profesionálne skúsenosti: V r. 2001 – 2004
riaditeº NÚP OÚP Senica, v r. 2004 – 2006
riaditeº odboru sluÏieb zamestnanosti
ÚPSVR Senica. 
osobné ciele na poste riaditeºa:
Aby ÚPSVR nebol obãanmi vníman˘ ako úrad, ale ako servisné
centrum, kde sa pracovníci budú kaÏdému snaÏiÈ maximálne
pomôcÈ a poradiÈ, kde dostane v‰etky informácie potrebné
k vyrie‰eniu jeho problému. 

Ing. JÁN KOVÁR
Senica

vek: 50 rokov
profesionálne skúsenosti: Vysoko‰kolské
vzdelanie, ekonomick˘ smer, v r. 1981 –
1992 ekonómka, 1992 – 1998 riaditeºka,
1999 – 2001 riadiacia funkcia vo finanãnej
spoloãnosti, 2001 – 2007 ‰tátny zamestna-
nec, riadiaci zamestnanec kontroly. 
osobné ciele na poste riaditeºa: Prioritou bude konsolidácia
vzÈahov na pracovisku, presadzovanie odbornosti a kvality pri
poskytovaní sociálnych sluÏieb a sluÏieb zamestnanosti, ktoré
povedú k spokojnosti klientov.

Ing. MÁRIA POLÁČKOVÁ
Komárno

vek: 51 rokov
profesionálne skúsenosti: 1980 – 1997
PovaÏské strojárne, technik, v˘vojov  ̆ pra-
covník, vedúci odd. marketingu, 1997 – 2000
PS Povzbroj, a. s., obchodn  ̆námestník a ãlen
predstavenstva spoloãnosti, 2000 – 2003 PS
Grand, a. s., obchodn  ̆riaditeº, od r. 2004 podnikateº – Ïivnostník.
osobné ciele na poste riaditeºa: Modern˘ úrad spæÀajúci ‰tan-
dardy EÚ, z ktorého odchádza spokojn˘ klient.

Ing. VLADIMÍR ONDRIŠÍK 
PovaÏská Bystrica

vek: 36 rokov 
profesionálne skúsenosti: Absolvent PF UK,
odbor sociálna práca, v r. 1994 – 1996 odbor-
n  ̆referent trhu práce, v r. 1999 – 2004 ana-
lytik na odd. APTP, od r. 2004 vzÈahov˘
manaÏér v UniBanke, a. s.
osobné ciele na poste riaditeºa: V oblasti zamestnanosti skvalit-
nenie sluÏieb z dôvodu etablovania nov˘ch zahraniãn˘ch zamest-
návateºov, v oblasti soc. vecí a rodiny zvy‰ovanie dostupnosti
a kvality sluÏieb s dôrazom na vykonávanie opatrení sociálno-
právnej ochrany detí a soc.kurately pre v‰etky ohrozené skupiny.

Mgr. VLADIMÍR PRÍBELSKÝ
Galanta

ÚPSVR
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vek: 38 rokov 
profesionálne skúsenosti: Od r. 1992 pracu-
je v obl. sluÏieb zamestnanosti, kde pôsobil
na rôznych prac. pozíciách. V r. 1995 –
1999 bol riaditeºom OÚP vo Vranove nad
Topºou.
osobné ciele na poste riaditeºa: âinnosÈou úradu dosiahnuÈ rovno-
váhu na trhu práce, najmä podporou vytvárania prac. príleÏitostí,
zniÏovanie poãtu sociálne odkázan˘ch, poskytovanie soc. pomoci
v‰etk˘m, ktorí na Àu majú zákonn  ̆nárok, zv˘‰enú pozornosÈ veno-
vaÈ rodinám z hºadiska soc.-právnej ochrany detí a mladistv˘ch.

Ing. JÁN RAGAN
Vranov nad Topºou

vek: 49 rokov 
profesionálne skúsenosti: SZâO – obchod-
ná ãinnosÈ v dvoch prevádzkach a ekono-
micko-manaÏérske pôsobenie v obchodnej
firme.
osobné ciele na poste riaditeºa: VytvoriÈ
funkãn˘ systém sluÏieb pre obãanov a kvalitne zabezpeãovaÈ
úlohy vypl˘vajúce z nariadenia vlády, s dôrazom na kvalitn˘
v˘ber ºudí a ich stabilizáciu, aby boli schopní odborne zvládnuÈ
nároãné úlohy, a to v‰etko bez straty ºudského rozmeru vo vzÈa-
hu k obãanovi.

Ing. TATIANA RANIČOVÁ
Michalovce

Predstavujeme nových riaditeľov úradov 
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vek: 51 rokov
profesionálne skúsenosti: V· vzdelanie
ekonom. smeru, pôsobil v rozpoãtovej a
hospodárskej sfére na riadiacich postoch.
Svoje vedomosti uplatnil aj ako súdny
znalec v odbore ekonómia a manaÏment. 
osobné ciele na poste riaditeºa: SkvalitniÈ, resp. vybudovaÈ jed-
notlivé pracoviská na úrade k maximálnej spokojnosti klientov
i zamestnancov, prostredníctvom rôznych projektov a vyuÏitia
informaãnej techniky skrátiÈ vybavovanie poÏiadaviek klientov
s cieºom poskytnúÈ vyãerpávajúce informácie

Ing. MICHAL SIRKA
Poprad

vek: 39 rokov 
profesionálne skúsenosti: 1989 – 1997 ref.
dopravy, vodiã, ved. dopravy ·M ‰. p. Hand-
lová, 1998 – 2005 riaditeº a. s. Agroprodukt
Slovakia Handlová, a. s., 2005 – 2006 v˘k.
riaditeº Agrotria s. r. o. Svinná, 2006 konateº
a tech. riaditeº IBS, s. r. o. 
osobné ciele na poste riaditeºa: Zv˘‰enie úrovne spolupráce so
samosprávou a ‰kolami, zlep‰enie komunikácie zamestnancov
a klientov úradu, zlep‰enie pracovného prostredia a atmosféry
medzi zamestnancami úradu, zlep‰iÈ hospodárenia úradu.

Ing. JOZEF STOPKA
Prievidza

vek: 36 rokov
profesionálne skúsenosti: V r. 1992 – 2003
odborn  ̆referent na úseku sociálnych vecí,
2004 – vedúci odd. sprostredkovateº. sluÏieb
ÚPSVR v B. ·tiavnici. V r. 2005 – 2007 ria-
diteº Regionálnej nemocnice, n. o..
osobné ciele na poste riaditeºa: ViesÈ ÚPSVR tak, aby poskyto-
val sluÏby na úsekoch sluÏieb zamestnanosti a soc. vecí a rodi-
ny na profesionálnej úrovni, aby bol verejnosÈou vníman˘ ako
úrad orientovan˘ na obãana, a nie ako in‰titúcia, ktorá ho
potrebuje pre svoju existenciu

Ing. ŠTEFAN ŠULEK
Banská ·tiavnica

vek: 55 rokov
profesionálne skúsenosti: Ved. odd. budova-
nia autom. systémov riadenia, ved. obch.-
prev. úseku a tech. úseku, kontroly odboru
Ïivnostenského a ochrany spotrebiteºa OÚ,
samostatn  ̆ radca na odbore soc. vecí OÚ,
samost. radca na odd. kontroly ÚPSVR Banská Bystrica.
osobné ciele na poste riaditeºa: ZabezpeãiÈ poskytovanie sluÏieb
obãanom na profesionálnej úrovni obãanom v ÈaÏkej Ïivotnej situá-
cii, zabezpeãenie úpravy nehnuteºnosti, ktorú úrad spravuje v cen-
tre mesta a sústrediÈ v‰etky sluÏby obãanom pod jednu strechu.

Ing. JÚLIUS TELEK
Banská Bystrica

vek: 37 rokov
profesionálne skúsenosti: Absolventka
pedagogickej fakulty UK, uãiteºka Z· ·amo-
rín, ako SZâO majiteºka agentúry, skúsenos-
ti v odbore získala na Ústredí práce, soc.
vecí a rodiny v Bratislave ako hlavn˘ radca. 
osobné ciele na poste riaditeºa: Vybudovanie konkurencieschop-
ného úradu s vysokokvalifikovan˘m, zodpovedn˘m tímom, pruÏ-
ne reagujúcim na zmeny trhu práce, úãasÈ na projektoch zlep‰ujú-
cich postavenie UoZ na trhu práce a prehæbiÈ si skúsenosti v oblas-
ti medzinárodnej spolupráce s partnermi v rámci EÚ. 

Mgr. PATRÍCIA TÓTHOVÁ
Dunajská Streda

vek: 60 rokov
profesionálne skúsenosti: Vedúci odde-
lenia kontroly OÚP v Luãenci, vedúci
odboru Ïivnostenského a ochrany spotre-
biteºa OÚ v Luãenci, generálny riaditeº
SPOOL, a. s. 
osobné ciele na poste riaditeºa: Pomoc pri vytváraní a zveºaìo-
vaní uÏ existujúcich pracovn˘ch miest v regióne, zv˘‰enie
zamestnanosti cestou nov˘ch aktivít a za pomoci podnikateºov,
ktorí Ïijú a pracujú v regióne, pomoc podnikateºom a SZâO
v rozvoji aktivít.

RSDR. JÁN VACULČIAK
Luãenec

vek: 23 rokov
profesionálne skúsenosti: Vy‰tudoval na
fakulte Sociálno-ekonomick˘ch vzÈahov
TNUNI odbor Verejná správa. Pôsobil v nie-
koºk˘ch spoloãnostiach na rôznych pozí-
ciách, spolupracoval vo viacer˘ch smeroch
s personalistikou i samotn˘m ÚPSVR v Pie‰Èanoch. 
osobné ciele na poste riaditeºa: PrispieÈ k skvalitÀovaniu sluÏieb
úradu, zlep‰iÈ vnímanie úradu oãami verejnosti, zv˘‰iÈ efektivitu
práce a hospodárnosÈ, no hlavne priãiniÈ sa o zniÏovanie neza-
mestnanosti a skvalitÀovanie pracovn˘ch miest v regióne.

Ing. MARIÁN VALENTOVIČ
Pie‰Èany

vek: 40 rokov
profesionálne skúsenosti: Obvodn˘ úrad
Trnava, Okresn˘ úrad Trnava, pod-
nikateºská sféra. 
osobné ciele na poste riaditeºa: Kvalitne
zabezpeãovaÈ úlohy vypl˘vajúce z legislatí-
vy, zabezpeãiÈ funkãn˘ system sluÏieb pre obãanov, priãom lás-
kavé slovo a umenie naãúvaÈ tomu druhému musí byÈ beÏnou
súãasÈou na‰ej komunikácie.

Ing. EVA ZATKOVÁ
Trnava

práce, sociálnych vecí a rodiny III.
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LEGISLATÍVA

PRÍSPEVOK PRI 
NARODENÍ DIEŤAŤA
T̆ mto príspevkom ‰tát prispieva na
pokrytie v˘davkov spojen˘ch so
zabezpeãením nevyhnutn˘ch potrieb
novorodenca. 

Nárok si uplatÀuje oprávnená
osoba, ktorou je:� matka, ktorá dieÈa porodila alebo � otec dieÈaÈa vtedy, ak 

1. matka dieÈaÈa zomrela alebo bolo
po matke vyhlásené pátranie, alebo
2. dieÈa mlad‰ie ako jeden rok bolo
zverené do v˘chovy otca na zákla-
de právoplatného rozhodnutia
súdu, alebo � osoba, ktorá prevzala dieÈa do sta-
rostlivosti nahrádzajúcej starostli-
vosÈ rodiãov na základe právoplat-
ného rozhodnutia súdu alebo prí-
slu‰ného orgánu.
Príspevok pri narodení dieÈaÈa sa

vypláca jednorazovo po narodení die-
ÈaÈa, v˘‰ka príspevku na jedno dieÈa je
4 460 Sk.

Ak sa súãasne narodili dve deti
alebo viac detí a dve z nich sa doÏili
28 dní, zvy‰uje sa príspevok o jednu
polovicu uvedenej sumy na kaÏdé
dieÈa, ktoré sa doÏilo aspoÀ 28 dní.

Podmienky nároku na príspevok
sú: � narodenie dieÈaÈa,� trval˘ pobyt oprávnenej osoby na

území SR.
Oprávnená osoba si uplatÀuje

nárok na príspevok na základe Ïiados-
ti. ÎiadosÈ sa podáva na úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny podºa miesta
trvalého pobytu oprávnenej osoby.
Nárok zaniká uplynutím ‰iestich
mesiacov od narodenia dieÈaÈa.

PRÍSPEVOK RODIČOM, KTORÝM
SA SÚČASNE NARODILI TRI DETI
ALEBO VIAC DETÍ, ALEBO 
KTORÝM SA V PRIEBEHU DVOCH
ROKOV OPAKOVANE NARODILI
DVOJČATÁ
Príspevok rodiãom je dávka, ktorou
‰tát prispieva raz za rok: � rodiãom alebo� osobe, ktorá prevzala deti do sta-

rostlivosti nahrádzajúcej starostli-
vosÈ rodiãov na základe právoplat-
ného rozhodnutia súdu,

na zv˘‰ené v˘davky, ktoré vznikajú
v súvislosti so starostlivosÈou o súãas-
ne narodené tri deti alebo v priebehu
dvoch rokov opakovane narodené
dvojãatá alebo viac detí súãasne.

V˘‰ka príspevku rodiãom na jedno
dieÈa je: � 2 420 Sk pre dieÈa do 6 rokov veku,� 2 980 Sk pre dieÈa od 6 rokov do 15

rokov veku,� 3 170 Sk pre dieÈa vo veku 15 rokov.
Oprávnená osoba si uplatÀuje nárok

na príspevok rodiãom na základe Ïia-
dosti, ktorú si podá na úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny podºa miesta
jej trvalého pobytu, v kalendárnom
roku iba raz. Prv˘krát po dov⁄‰ení jed-
ného roku veku detí a posledn˘krát
dov⁄‰ením 15. roku veku detí. 

PRÍPLATOK K PRÍSPEVKU PRI
NARODENÍ DIEŤAŤA
Príplatkom ‰tát pripláca na zv˘‰ené
v˘davky spojené so zabezpeãením
nevyhnutn˘ch potrieb dieÈaÈa, ktoré sa
narodilo ako prvé dieÈa, ktoré sa doÏilo
aspoÀ 28 dní. 

Oprávnenou osobou je: � matka, ktorá porodila prvé dieÈa,
ktoré sa doÏilo aspoÀ 28 dní,� otec dieÈaÈa, ak
1. matka dieÈaÈa zomrela alebo po
matke dieÈaÈa bolo vyhlásené pátra-
nie, alebo
2. dieÈa, ktoré sa narodilo matke ako
prvé dieÈa, ktoré sa doÏilo aspoÀ 28
dní, bolo zverené do v˘chovy otca
na základe právoplatného rozhod-
nutia súdu.
Ak sa matke pri prvom pôrode narodi-

lo viac detí súãasne, nárok na príplatok
k príspevku vzniká na kaÏdé dieÈa, ktoré
sa doÏilo aspoÀ 28 dní. V˘‰ka príplatku
k príspevku pri narodení dieÈaÈa je 
11 000 Sk. Príplatok je jednorazová dávka.
Nárok na príplatok k príspevku nevzniká
osobe, ktorej je dieÈa zverené do náhrad-
nej starostlivosti na základe rozhodnutia
príslu‰ného orgánu alebo maloletej
matke, ktorá nemá priznané rodiãovské
práva a povinnosti rozhodnutím súdu.

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK
T̆ mto príspevkom ‰tát prispieva rodi-
ãovi na zabezpeãenie riadnej starostli-
vosti o dieÈa: � do troch rokov veku dieÈaÈa,� s dlhodobo nepriazniv˘m zdravot-

n˘m stavom do ‰iestich rokov veku
dieÈaÈa alebo� do ‰iestich rokov veku dieÈaÈa, ktoré
je zverené do starostlivosti nahrá-
dzajúcej starostlivosÈ rodiãov naj-
dlh‰ie tri roky od právoplatnosti
rozhodnutia súdu o zverení dieÈaÈa
do tejto starostlivosti.

Oprávnenou osobou na uplatnenie
nároku na rodiãovsk˘ príspevok je: � rodiã dieÈaÈa alebo� osoba, ktorej je dieÈa zverené do

starostlivosti nahrádzajúcej sta-
rostlivosÈ rodiãov.
V˘‰ka rodiãovského príspevku je 

4 440 Sk mesaãne.
Rodiãovsk˘ príspevok sa nepo-

skytuje: � ak sa riadna starostlivosÈ o dieÈa
zabezpeãuje v ‰kolskom zariadení,
ktoré je zaradené do siete ‰kôl
a ‰kolsk˘ch zariadení a ktorému
boli na dieÈa poskytnuté prostried-
ky zo ‰tátneho rozpoãtu alebo
z v˘nosu dane z príjmov,� ani jednému rodiãovi, ak jeden
z nich má nárok na materské alebo
nárok na dávku nemocenského poi-
stenia alebo nemocenského zabezpe-
ãenia toho istého druhu v cudzine.
V prípade, ak Ïiadateºom o v˘pla-

tu rodiãovského príspevku je malo-
let˘ rodiã, star‰í ako 16 rokov, môÏe
mu súd priznaÈ rodiãovské práva
a povinnosti vo vzÈahu k osobnej sta-
rostlivosti o maloleté dieÈa v prípade,
ak spæÀa predpoklady, Ïe v˘kon tohto
práva zabezpeãí v záujme maloletého
dieÈaÈa. Ak obaja rodiãia maloletého
dieÈaÈa nemajú spôsobilosÈ na právne
úkony v plnom rozsahu, súd ustano-
ví maloletému dieÈaÈu poruãníka,
ktor˘ bude zabezpeãovaÈ jeho v˘cho-
vu, zastupovaÈ ho a spravovaÈ jeho
majetok. Oprávnená osoba si podáva
ÏiadosÈ na úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny podºa miesta jej trvalé-
ho pobytu.

PRÍDAVOK NA DIEŤA
Prídavok na dieÈa je ‰tátna sociálna
dávka, ktorou ‰tát prispieva oprávne-
nej osobe na v˘chovu a v˘Ïivu neza-
opatreného dieÈaÈa.

Oprávnenou osobou je: � rodiã nezaopatreného dieÈaÈa,� osoba, ktorej je nezaopatrené dieÈa
zverené do starostlivosti nahrá-
dzajúcej starostlivosÈ rodiãov na
základe právoplatného rozhodnu-
tia príslu‰ného orgánu,� plnoleté nezaopatrené dieÈa, 
- ak niet rodiãa,
- ak má upravenú vyÏivovaciu

povinnosÈ od rodiãov,
- ktoré uzavrelo manÏelstvo alebo
- ktorého manÏelstvo zaniklo.
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Informácie o štátnych sociálnych
dávkach podľa legislatívy v SR
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PRÁVNE PREDPISY EHP
Slovenky, ktor˘m sa narodí dieÈa
v niektorom ãlenskom ‰táte EHP, majú
nárok na rodinné dávky v tom ‰táte,
kde Ïijú, ak splnia základné právne
predpisy Spoloãenstva. Nariadenia
Spoloãenstva majú v‰eobecnú právnu
pôsobnosÈ a priamo sa uplatÀujú vo
v‰etk˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch. âlensk˘
‰tát vyplatí Slovenkám tie dávky, ktoré
vypláca podºa svojej legislatívy. Najãas-
tej‰ie je to prídavok na dieÈa. Niektoré
‰táty majú rodinnú dávku podobnú
ná‰mu rodiãovskému príspevku aj prís-
pevku pri narodení dieÈaÈa. 

Pri rozhodovaní o nároku na rodin-
né dávky je vÏdy dôleÏité, ãi Slovenka
v tom ãlenskom ‰táte pracuje, alebo ãi
tam pracuje jej manÏel. Ak je zamest-
naná, povaÏuje sa za migrujúceho pra-
covníka a má nárok na v‰etky rodinné
dávky ako Ïeny toho istého ‰tátu.
O tieto dávky si musí poÏiadaÈ na prí-
slu‰nom úrade v ‰táte zamestnania.
Také práva má aj v tom prípade, ak je
v tom ‰táte zamestnan˘ iba jej manÏel.

ROZDIELY V LEGISLATÍVACH 
Nie v‰etky ‰táty majú porovnateºné
rodinné dávky s na‰imi. Napr. niektoré
‰táty nemajú rodiãovsk˘ príspevok
(Taliansko, Veºká Británia, Holandsko,
Portugalsko, ·panielsko). V takomto prí-
pade majú slovenské mamiãky nárok
na takúto dávku na Slovensku, nakoºko
v zahraniãí im dávku podobného cha-
rakteru nemôÏu vyplatiÈ. Aj keì Ïijú
doãasne v zahraniãí, môÏu si v tomto
prípade poÏiadaÈ o dávku na Slovensku,
na príslu‰nom úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny podºa miesta trvalého
pobytu. Samozrejme, aby na Slovensku
takúto dávku dostali, musia splniÈ pod-
mienky na‰ej slovenskej legislatívy. 

Podobne je to aj s príspevkom pri
narodení dieÈaÈa. Ak matka Ïije a pracu-
je v zahraniãí (EHS) a porodí tam dieÈa,
môÏe si o tak˘to príspevok poÏiadaÈ tam.
V prípade, Ïe v tom ‰táte takáto dávka
nie je, môÏe si v lehote 6 mesiacov o Àu
poÏiadaÈ na Slovensku, ale musí splniÈ
v‰etky podmienky na‰ej legislatívy. 

VYROVNÁVACIA DÁVKA 
MôÏe nastaÈ situácia, Ïe dávky v inom
ãlenskom ‰táte sú niÏ‰ie ako na Sloven-

sku. V takom prípade je moÏné poskyt-
núÈ obãanovi doplatok, tzv. vyrovnáva-
ciu dávku. Dávky nie je moÏné poberaÈ
v plnej v˘‰ke duplicitne. Podrobnej‰ie
informácie obãanom poskytnú úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny.

V‰etky ãlenské ‰táty vyvíjajú maxi-
málne úsilie re‰pektovaÈ a správne
uplatÀovaÈ nariadenia o uplatÀovaní
systémov sociálneho zabezpeãenia
Spoloãenstva. Ak v niektor˘ch prípa-
doch nastanú problémy a príslu‰né
in‰titúcie nariadenia nesprávne uplat-
Àujú, obãan má právo domáhaÈ sa svo-
jich práv, o ktor˘ch si myslí, Ïe vypl˘-

vajú z príslu‰n˘ch nariadení Spoloãen-
stva, súdnou cestou. 

KDE TREBA ŽIADAŤ V INÝCH
ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH O PRÍS-
PEVKY?
O príspevky treba poÏiadaÈ na príslu‰-
n˘ch úradoch, ktoré vyplácajú rodinné
dávky.� V âeskej republike: úrady práce� V Nemecku: Spolkov˘ úrad práce –

Bundesanstalt für Arbeit� V Rakúsku: vyplácajú prídavok na
dieÈa daÀové úrady – Finanzamt
rodiãovsk˘ príspevok in‰titúcia
zdravotného poistenia – Kranken-
kasse � V Maìarsku: Maìarská ‰tátna
pokladnica – Magyar Államkincstár� V Írsku: Ministerstvo sociálnych
vecí, spoloãenstva a rodiny, odbor
pre detské dávky� V Holandsku: Banky sociálneho
poistenia

AKO DLHO MÔŽU PRÍSPEVKY
POBERAŤ?
DæÏka poberania príspevkov závisí od
národnej legislatívy kaÏdého ‰tátu. Ak
je krat‰ia ako na‰a slovenská, Slovenská
republika doplatí zvy‰né obdobie podºa
na‰ej legislatívy. 

Napr.: Nemecko vypláca rodiãovsk˘
príspevok (RP) dva roky, SR vypláca RP
tri roky. Tak tretí rok vyplatí SR, aby
obãan nebol ukráten˘ o dávku. 
Alebo: âR vypláca RP ‰tyri roky, SR tri
roky. V takomto prípade by âR vyplá-
cala RP Slovenkám 4 roky. 

Aj pri prídavku na dieÈa sú dæÏky
poberania príspevkov v rôznych ‰tá-

toch rôzne. KaÏd˘ ‰tát vypláca podºa
svojej legislatívy (do 16. rokov veku
dieÈaÈa, 19. rokov a pod.).

PRÍKLADY:
1. Slovenka Ïije v Írsku, pracuje tam

niekoºko rokov,manÏela má Belgi-
ãana – bude rodiÈ v Belgicku,
vychovávaÈ dieÈa v Írsku. MôÏe si
nieão nárokovaÈ na Slovensku?
Nakoºko je zamestnaná a Ïije

v Írsku, musí si o rodinné dávky poÏia-
daÈ v Írsku. Írsko má prídavok na dieÈa
aj dávku podobnú ná‰mu rodiãovské-
mu príspevku. V takomto prípade je
Slovensko sekundárne príslu‰né na
v˘platu rodinn˘ch dávok. Tzn., Ïe Slo-
vensko by vyplácalo iba vyrovnávaciu
dávku do v˘‰ky na‰ej legislatívy (zasa
za predpokladu, Ïe splní aj podmienky
slovenskej legislatívy).

2. Slováci Ïijúci a pracujúci vo
Veºkej Británii – narodí sa im tam
dieÈa – majú nárok na príspevky
zo SR? 

Aj v tomto prípade majú nárok na
rodinné dávky vo Veºkej Británii. MôÏu
si tam poÏiadaÈ o prídavok na dieÈa. Ale
nakoºko vo Veºkej Británii nemajú
dávku podobnú ná‰mu rodiãovskému
príspevku, môÏu si o RP poÏiadaÈ na
Slovensku. 
Matka aj dieÈa musí maÈ na Slovensku
trval˘ pobyt, dieÈa musí maÈ vybaven˘
slovensk˘ rodn˘ list. Po splnení v‰et-
k˘ch ostatn˘ch podmienok môÏe slo-
vensk˘ úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny dávku priznaÈ. 

3. Slovenka sa vydala do Nemecka,
nikdy tam nepracovala – porodí
tam dieÈa a zostane ÏiÈ s manÏelom
Nemcom – má na nieão nárok na
Slovensku?
Aj v takomto prípade si Slovenka

musí poÏiadaÈ o dávky v Nemecku.
Nemci jej podºa nemeckej legislatívy
pravdepodobne budú vyplácaÈ prída-
vok na dieÈa aj rodiãovsk˘ príspevok.
Rodiãovsk˘ príspevok v Nemecku je
závisl˘ od príjmu rodiãov, vypláca sa
do 2 rokov veku dieÈaÈa. Po skonãení
v˘platy dávky v Nemecku by Sloven-
sko e‰te rok vyplácalo RP, nakoºko
podºa slovenskej legislatívy majú
matky nárok na RP do 3 rokov veku die-
ÈaÈa.

V Nemecku nie je podobná dávka
ako slovensk˘ príspevok pri narodení
dieÈaÈa. Aj o túto dávku si môÏe táto
matka poÏiadaÈ na Slovensku, kde jej ju
príslu‰n˘ úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny podºa miesta trvalého pobytu
vyplatí, ak splní v‰etky podmienky. Ak
má prvonarodené dieÈa, má nárok aj na
príplatok k príspevku. 

Mgr. ALÁČOVÁ MÁRIA, 
odbor štátnych sociálnych dávok

LEGISLATÍVA
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Zo SR majú nárok na prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a
príspevok pri narodení dieťaťa, pri prvonarodenom dieťati aj prí-
platok k príspevku. Ale skôr, ako im SR prizná nárok na rodinné
dávky, musí úrad prešetriť, či spĺňajú podmienky na výplatu dávok.  

Nárok na príspevky 
v zahraničí 
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27 zamestnávateľov z krajín Veľká Británia, Írsko, Česká republi-
ka, Holandsko, Fínsko, Španielsko, Taliansko, Maďarsko, Švajčiar-
sko a Nórsko, 25 slovenských zamestnávateľov, 9 partnerov siete
EURES z krajín Veľká Británia, Írsko, Nórsko, Česká republika, Fín-
sko, Švajčiarsko, Dánsko, Taliansko a Holandsko, EUROPE DIRECT
a SAIA Žilina, Žilinský samosprávny kraj a Mesto Žilina. 

Hlavn˘mi organizátormi boli Ústre-
die práce, sociálnych vecí a rodiny,
Eures Slovensko a Úrad práce, so-

ciálnych vecí a rodiny Îilina. Zamestná-
vatelia, ktorí sa zúãastnili burzy (zoznam
v prílohe), ponúkali spolu 2 239 voºn˘ch
pracovn˘ch miest, priãom o informáciu
v ich stánkoch prejavilo záujem 6 961
klientov. Podºa predbeÏn˘ch v˘sledkov
a na základe zisÈovania úspe‰nosti bolo
zamestnávateºmi potvrden˘ch 1 213 uza-
tvorení pracovn˘ch zmlúv, resp. pracov-
n˘ch prísºubov. Na základe spätnej
väzby, ktorá bola rozdávaná pri vstupe
do priestorov konania burzy, je moÏné
povedaÈ, Ïe ju nav‰tívilo 3 630 klientov
za jeden deÀ. Nakoºko bolo odovzda-
n˘ch len 513 letákov spätnej väzby pri
odchode, nie je moÏné urãiÈ smerodajnú
‰tatistiku, ktorá by presne vypovedala
o ‰truktúre náv‰tevníkov burzy.

I napriek tomu je na základe odovzda-
n˘ch údajov hodnotenie nasledovné:� Burzy práce sa zúãastnilo 31 %
muÏov a 69 % Ïien.� 8 % klientov bolo zamestnan˘ch,
samostatne zárobkovo ãinn˘ch osôb
boli 3 %, ‰tudentov pri‰lo 17 %, naj-
väã‰iu skupinu tvorili evidovaní neza-
mestnaní, a to 69 %. V kategórii „iné“
sú uvedené 3 % klientov.� âo sa t˘ka vekovej ‰truktúry, najväã-
‰í podiel – 42 %, tvorili ºudia do 30
rokov, nasleduje skupina ºudí od 30 do

50 rokov, ktor˘ch bolo 41 % a nad 50
rokov sa zúãastnilo 17 % klientov.� Na burzu pricestovala väã‰ina klien-
tov autobusom – 55 %, následne autom –
21 %, vlakom pri‰lo 15 % ºudí a pe‰o 
9 % úãastníkov.� Pokiaº ide o propagáciu, najãastej‰ie
sa ºudia dozvedeli o tejto akcii z úradov
práce – aÏ 68 %, „inak“ uviedlo 16 %,
v rámci ãoho bol uveden˘ internet (5 %),
‰kola (4 %), 8 % ºudí sa o akcii dozvede-
lo z tlaãe, 4 % z rozhlasu a rovnaké per-
cento z televízie.� Na otázku, ãi majú klienti pracovné
skúsenosti zo zahraniãia, odpovedalo
kladne 29 %, 71 % klientov skúsenosti
s prácou v zahraniãí nemá.� 51 % náv‰tevníkov uviedlo, Ïe bol
poãet zamestnávateºov postaãujúci, 49 %
bolo nespokojn˘ch.� S ponukou pracovn˘ch miest bolo
spokojn˘ch 51 %, nespokojn˘ch bolo
49 % ºudí.� Veºmi pozitívne hodnotili náv‰tevní-
ci miesto konania burzy, kde aÏ 89 % 
bolo spokojn˘ch a iba 11 % nebolo spo-
kojn˘ch.

K prekáÏkam, ktoré uvádzali klienti,
patrili hlavne:� pozvaÈ viac krajín, ktoré by mohli
ponúknuÈ viac pracovn˘ch pozícií,� ch˘bali nemecky hovoriace krajiny
ako Rakúsko, Nemecko, ale i ponuky zo
·panielska,

� niektor˘m prekáÏalo, Ïe na burze
bolo ponúkan˘ch málo pracovn˘ch
pozícií pre Ïeny a star‰ích ºudí, � náv‰tevníci by uvítali prehºadnej‰ie
stánky (viac konkrétnych informácií, na
stánku okrem názvu zamestnávateºa
uviesÈ i ponúkané pracovné pozície),� mnohí klienti poÏadovali väã‰iu
rozmanitosÈ ponúkan˘ch profesií.

Podºa miesta trvalého bydliska boli
na burze (podºa danej vzorky respon-
dentov) prítomní uchádzaãi o prácu
z nasledujúcich okresov a miest: Îilina –
218, Doln˘ Kubín – 19, Spi‰ská Nová
Ves – 3, Kysucké n/Mesto – 68, RuÏom-
berok – 12, Prievidza – 2, Bytãa – 28,
Ko‰ice – 12, PovaÏská Bystrica – 2,
âadca – 27, Nové Mesto n/V – 5, Púchov
– 2, Martin – 22 , Liptovsk˘ Mikulá‰ – 4,
Krupina – 2, Ostatné mestá: Michalovce,
Galanta, Topoºãany, Banská ·tiavnica,
Trstená, Turzovka, Turãianske Teplice,
Bratislava, Banská Bystrica, Vráble, Svid-
ník, Pie‰Èany, Námestovo, Trenãín. 

ZÁVER = SPOKOJNOSŤ 
Burza mala úspech u klientov i medzi
zamestnávateºmi. Tí uvádzali, Ïe klien-
ti sú dobre pripravení a zruãní, spokoj-
ní boli aj s miestom a ãasom konania
burzy práce. Nadviazalo sa mnoÏstvo
kontaktov aj v rámci siete EURES, ão je
pre jej fungovanie veºmi dôleÏité
a mnoho úãastníkov burzy práce sa
vyjadrilo, Ïe by veºmi radi participova-
li aj na ìal‰ích burzách práce.

Ing. IVETA HLUCHÁ, 
Ing. JELA HREUSOVÁ, 

EURES Žilina

Veºká Británia� Gangmasters 
Licensing Authority� MPC CZ Ltd.� The Briars Residential
Care Home� Passim International� 1st Choice Au Pairs
âeská republika� Plastik HT, a.s.� BUTTNER, s.r.o.� Láznû Luhaãovice, a.s.� TES Vsetín, s.r.o.� Gebauer a Griller 
Kabeltechnik, s.r.o.� Mézl a Janíãek, s.r.o.� OKD Bastro, a.s.� REMAK, a.s.� Vojensk˘ opravárensk˘
podnik, s.p.� Îelezniãní opravny 
a strojírny, s.r.o.� LOSTR, a.s.� Vital Trend Group, s.r.o.

Holandsko� Techwork. B.V.� EMS Euro, b.v.
Fínsko� Opteam 
·panielsko� Blau Hotels
Maìarsko� Munkatárs K.F.T.
Taliansko� U.G.S. - Unlimited 
Global Services Srl.
·vajãiarsko� Job Center International
Nórsko� Manpower
Írsko� Anglo Irish Beef 
Processors� Carton House Hotel
Slovenskí zamestnávatelia� VÁHOSTAV-SK,a.s� Ness Slovakia s r.o.� COMP-LET s.r.o

� LEONI AUTOKABEL 
SLOWAKIA, spol. s.r.o.� Mobis Slovakia s.r.o. � U.S. Steel Ko‰ice, s.r.o� Bentex a.s� KINEX, a.s., Bytãa/
KINEX-KFL a.s., KNM� VISTEON Slovakia� KIA MOTORS
SLOVAKIA s.r.o.� G4S Security Services a.s.� TATRAVAGÓNKA a.s.� ELTEK ENERGY Slovakia� MAKYTA a.s.� ÎOS Vrútky a.s.� Whirlpool Slovakia, s.r.o.� ArvinMeritor-PHA 
Door system, s.r.o.� SE Bordnetze Slovakia s.r.o.� PSA (PCA Slovakia, s.r.o.)� Regrutaãné stredisko 
Îilina Ozbrojen˘ch síl SR� T-Mobile Slovensko � METRO Cash and 

Carry Slovakia s.r.o� Lion Teleservices SK� Slovak Telecom� ECCO Slovakia, a.s. Martin� EUROPE DIRECT Îilina� SAIA Îilina
ìal‰í...� Eures Írsko� Eures Fínsko� Eures ·vajãiarsko� Eures Veºká Británia� Eures âeská republika� Eures Dánsko� Eures Taliansko� Eures Nórsko� Eures Holandsko� Eures Slovensko� Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Îilina� Ústredie práce, sociá
nych vecí a rodiny� Mesto Îilina� Îilinsk˘ samosprávny kraj

8. medzinárodná burza práce v Žiline

SPZ_4_07  25.4.2007  20:18  Stránka 18



EURES

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 4/2007 19

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS 
Vzhºadom na to, Ïe zamestnávatelia,
ktorí hºadajú pracovné sily, ãi uÏ pre
svoje farmy alebo hotely, sa snaÏia
„predzásobiÈ“ pracovnou silou na
niekoºko mesiacov dopredu, je teraz

zamestnávateº na jednej strane poÏa-
duje a na strane druhej ponúka.
EURES zaruãuje, Ïe to, ão je sºúbené,
aj bude splnené.

Práca v hotelov˘ch komplexoch, ãi
uÏ animátorov alebo iného obsluÏného
personálu, je nároãná na komunikatív-
nosÈ, jazykové znalosti a trpezlivosÈ
s klientmi t˘chto zariadení. Ponúkané
mzdy sú spravidla niÏ‰ie ako priemer,
pretoÏe je v tomto sektore kalkulovan˘
faktor sprepitného, ktoré môÏe
v koneãnom dôsledku tvoriÈ nezaned-
bateºnú zloÏku mzdy. Práca v oblasti
cestovného ruchu nie je dovolenkou,
je v‰ak moÏnosÈou ako stráviÈ leto
v prímorskej oblasti a klíme, zarobiÈ si
peniaze a spoznaÈ mnoho zaujímav˘ch
ºudí z rôznych kútov Európy a sveta.

BliÏ‰ie informácie k jednotliv˘m
horeuveden˘m moÏnostiam sú k dis-
pozícii na webstránke www.eures.sk
alebo pri osobnej náv‰teve v kancelá-
cii EURES na ktoromkoºvek zo 46
úradov práce, sociálnych vecí a rodi-
ny.

Máte záujem o sezónnu prácu
v EÚ? Neváhajte, vyberte si z ponuky,
ktorú vám EURES ponúka a kontak-
tujte svojho EURES poradcu alebo
EURES asistenta na va‰om úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny!

Ing. BORIS KATUŠČÁK,
poverený zastupovaním odboru 

medzinárodných vzťahov
ÚPSVR 

do krajín, kde je stále potrebné maÈ aj
platné pracovné povolenie, ktorého
vydanie taktieÏ trvá urãit˘ ãas. Celko-
v˘ administratívny proces môÏe zabraÈ
mesiace, a preto treba konaÈ s predsti-
hom! 

ŠPECIFIKÁ SEZÓNNEHO
ZAMESTNANIA JE 
POTREBNÉ ZVÁŽIŤ
NajbeÏnej‰ími sezónnymi prácami,
ktoré dominujú aj v ponuke EURES, sú
sezónne zbery poºnohospodárskych plo-
dín a práca v turistickom ruchu v hote-
lov˘ch a re‰tauraãn˘ch zariadeniach. 

Práca v zberoch poºnohospodár-
skych plodín je monotónna a únavná,
iná nebude. Zamestnávatelia vyÏadujú
usilovn˘ch pracovníkov a platia od
v˘konu. PoÏiadavky nadãasov, vstáva-
nie skoro ráno a pracovanie do nesko-
rého veãera nie sú neobvyklé. Pod-
mienky ubytovania sú pri prácach
v poºnohospodárstve ãasto skromné
a moÏnosti spoloãenského vyÏitia
obmedzené. Nie je to práca pre kaÏdé-
ho a je veºmi dôleÏité si preãítaÈ, ão

Máte záujem 
o sezónnu prácu v EÚ?

Možností, ako svoju predstavu o práci cez leto realizovať, je
v súčasnosti niekoľko. Avšak len jedna z nich zaručuje absolútnu
bezplatnosť, predbežné overenie všetkých ponúkaných prác
a dostupnosť na celom území Slovenskej republiky. Sieť Európ-
skych služieb zamestnanosti – EURES. Tento nástroj, ktorý je
implementovaný v rámci ústredia a úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny, poskytuje pre svojich klientov v súčasnosti takmer tisíc
voľných pracovných miest sezónneho charakteru na trhoch
práce „ťahajúcich“ sa cez celú Európu od Cypru, Grécka a Ta-
lianska až po Nórsko, Dánsko a Island. Stačí si vybrať, či máte
radšej horúce Stredomorie alebo miernejšiu klímu severu. Treba
si však vybrať skoro!

ten správny ãas nájsÈ si prácu
a zamestnávateºa. V júni je uÏ nesko-
ro a väã‰ina pracovn˘ch ponúk, kto-
r˘mi v rámci siete EURES disponuje-
me, je ponúkaná práve v mesiacoch
marec, apríl a okrajovo máj. Tento jav
je spojen˘ s niekoºk˘mi ‰pecifick˘mi
faktormi, ako je napríklad poãasie, ãi
prístup na trh práce. KeìÏe farmár –
zamestnávateº nikdy dopredu presne
nevie, kedy sa zaãne zberová sezóna,
ktorá sa môÏe vzhºadom k poãasiu
posúvaÈ v rámci niekoºk˘ch t˘ÏdÀov,
musí si byÈ ist˘, Ïe kedykoºvek sa
zbery zaãnú, bude maÈ potrebnú pra-
covnú silu. Preto najíma s veºk˘m
ãasov˘m predstihom. Druhé ‰pecifi-
kum je prístup na jednotlivé trhy
práce. Mnohokrát je práve pri sezón-
nych prácach ponúkané zamestnanie

ČO AKTUÁLNE PONÚKAJÚ ÚRADY A ÚSTREDIE PRÁCE CEZ SIEŤ EURES NA LETNÚ SEZÓNU 2007?

Severná Európa

� Dánsko poºnohospodárske práce na farmách

� Island poºnohospodárske práce na farmách

� Nórsko práca v hotelovom a re‰tauraãnom priemysle

JuÏná Európa

� Grécko práca v hotelovom a re‰tauraãnom priemysle

� Taliansko práca v hotelovom a re‰tauraãnom priemysle

� Cyprus práca v hotelovom a re‰tauraãnom priemysle

Iné krajiny

� Veºká Británia poºnohospodárske práce na farmách

� Holandsko poºnohospodárske práce na farmách

� Nemecko poºnohospodárske práce na farmách, 
práca v hotelovom a re‰tauraãnom priemysle
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■ NOVÝ PRÍSTUP REZORTOV K ČERPANIU
ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV
Zmluvu o vzájomnej spolupráci v oblasti implementá-

cie fondov Európskej únie podpísali 23. marca 2007 v Bra-
tislave jej iniciátorka – ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny SR Viera Tomanová a minister hospodárstva SR
ªubomír Jahnátek.

Ide o prvú zmluvu o spolupráci tohto typu medzi minis-
terstvami na Slovensku. Jej zámerom je vytvoriÈ nov˘
mechanizmus, ktor˘ zlep‰í uskutoãÀovanie stratégií zapra-
covan˘ch v ich operaãn˘ch programoch na roky 2007 aÏ
2013 predov‰etk˘m v oblasti tvorby pracovn˘ch miest,
zamestnanosti a podpory inovatívneho podnikania. 

Medzirezortná spolupráca sa premietne najmä do oblas-
ti koordinácie jednotliv˘ch aktivít, programovania, samot-
nej realizácie, ako aj hodnotenia projektov ãi programov.
Spolupráca sa zakladá na príprave a riadení národn˘ch, ale
aj dopytovo orientovan˘ch projektov. Tieto predstavujú
nov˘ balík sluÏieb pre záujemcov so zaujímav˘mi my‰lien-
kami, nápadmi a chuÈou na podnikanie. 

Vìaka Európskemu sociálnemu fondu a Európskemu
fondu regionálneho rozvoja vzniknú regionálne inovaãné
centrá. Zaãínajúcim mal˘m a stredn˘m podnikateºom
pomôÏu tieto centrá získaÈ podporu na svoje projekty, ku
ktorej sa mohli doposiaº dostaÈ v zásade aÏ po dvoch rokoch
podnikania. Je to v˘borná príleÏitosÈ pre absolventov stred-
n˘ch ‰kôl, odborn˘ch uãilí‰È, ako aj vysok˘ch ‰kôl vytváraÈ
nové pracovné miesta, získaÈ príspevok na ìal‰ie vzdeláva-
nie. Ide tieÏ o urãitú formu podpory pri získaní príspevku
k mzdov˘m nákladom. DôleÏit˘m a urãujúcim indikátorom
vo v‰etk˘ch projektoch je zamestnanosÈ – to znamená nie-
len pomoc zamestnanosti, ale aj jej udrÏanie.

Treba zdôrazniÈ, Ïe táto nová iniciatíva bude slúÏiÈ popri
hlavnej priorite, ktorou je podpora tvorby nov˘ch a udrÏa-
nie existujúcich pracovn˘ch miest, aj na podporu vzdeláva-
nia a rekvalifikácie. ëalej má byÈ impulzom na rozbeh
nov˘ch podnikateºsk˘ch subjektov. Cieºom je tieÏ dosiahnuÈ
lep‰iu súãinnosÈ, vzájomné dopæÀanie sa rezortov a zv˘‰e-
nie efektu pri napæÀaní spomínan˘ch politík v nadväznosti
na financovanie z Európskej únie.
Tlaãová správa 

Oľga Škorecová, 
hovorkyňa MPSVR SR 

Branislav Zvara, 
hovorca MH SR

■ ODBORNÝ SEMINÁR „SÚČASNÝ STAV
ZAMESTNANOSTI V REGIÓNE NOVÉ ZÁMKY“
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nov˘ch Zám-

koch organizoval dÀa 15. 3. 2007 odborn˘ seminár pre
zamestnávateºov a stredné ‰koly z okresu na tému „Súãas-
n˘ stav zamestnanosti v regióne Nové Zámky“. Zúãastnilo
sa ho 12 zamestnávateºov, 9 stredn˘ch ‰kôl, zástupcovia
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, obãianskeho
zdruÏenia „MládeÏ bez hraníc“ a riaditeºka Pedagogicko-
-psychologickej poradne v Nov˘ch Zámkoch.

Cieºom seminára bolo zhodnotiÈ v˘voj na trhu práce
v regióne, zadefinovaÈ hlavné problémy dot˘kajúce sa
zamestnávateºov, vzdelávacích in‰titúcií a v neposledom
rade úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Seminár otvori-
la a prítomn˘ch privítala riaditeºka ÚPSVR v Nov˘ch Zám-
koch Ing. Helena Bohátová. Riaditeºka odboru sluÏieb
zamestnanosti Ing. Marta Ladzianska oboznámila prítom-
n˘ch s aktuálnym v˘vojom nezamestnanosti a ‰truktúrou

evidovan˘ch uchádzaãov o zamestnanie. V˘voj nezamest-
nanosti v na‰om regióne má klesajúcu tendenciu, súãasn˘
stav predstavuje 10,20 %-nú mieru nezamestnanosti. Naj-
vy‰‰ia miera bola v rokoch 2001 – 2002, kedy predstavova-
la 26 %. Z pohºadu celoslovenského meradla sa v‰ak stále
nachádzame nad priemernou mierou nezamestnanosti,
ktorá je 9,45 %, a v rámci poradia okresov sme aÏ na 49.
mieste. Predpokladan˘ v˘voj na trhu práce smeruje k ìal‰ie-
mu zniÏovaniu miery nezamestnanosti, ão deklaruje i pro-
gnóza sociálno-ekonomickej situácie ná‰ho regiónu, ktorá
bola vypracovaná SAV, oveºa nepriaznivej‰ia je v‰ak situá-
cia v ‰truktúre evidovan˘ch uchádzaãov. Najrizikovej‰ím
faktorom, ktor˘ ovplyvÀuje zamestnateºnosÈ, je dlhodobá
nezamestnanosÈ, viac neÏ 50 % uchádzaãov o zamestnanie
je v evidencii úradu dlh‰ie ako 12 mesiacov. ëal‰ím ne-
priazniv˘m ukazovateºom je kvalifikaãná ‰truktúra uchá-
dzaãov o prácu, ktorá sa nekryje s poÏiadavkami trhu práce.
Kombináciou t˘chto faktorov vzniká na trhu práce paradox-
ná situácia, keì evidujeme v okrese zhruba 7 000 UoZ a 657
voºn˘ch pracovn˘ch miest priamo v regióne a ìal‰ích 100
voºn˘ch miest na Slovensku a 650 v zahraniãí, ktoré v‰ak
nedokáÏeme obsadiÈ. 

Ing. Andrea Hou‰ková z oddelenia informaãn˘ch a pora-
densk˘ch sluÏieb ÚPSVR oboznámila prítomn˘ch s aktivi-
tami úradu zameran˘mi na jednej strane na vypracovanie
katalógu zamestnávateºov a stredn˘ch ‰kôl a na druhej stra-
ne zameran˘mi na preventívne a kariérne poradenstvo na
základn˘ch ‰kolách. ÚPSVR vedie v evidencii UoZ 359
absolventov, najvy‰‰í je podiel v ekonomick˘ch odboroch,
absolventov gymnázií, elektromechanikov, kuchárov, ãa‰ní-
kov a kozmetiãiek. NajÏiadanej‰ími profesiami sú operátori
strojárskej a elektrotechnickej v˘roby, krajãírky, zámoãníci,
brusiãi, vodiãi, murári, stolári, ale aj kuchári, ãa‰níci a elek-
tromechanici. Mnohí Ïiaci nastupujú do odborov, v ktor˘ch
je uÏ od zaãiatku jasné, Ïe nenájdu uplatnenie, pretoÏe také-
to podniky alebo in‰titúcie v regióne vôbec neexistujú a ani
sa neplánujú. Urãité percento absolventov nemá tieÏ záujem
vykonávaÈ prácu vo vyuãenom odbore, ako dôvod uvádzajú,
Ïe ich zaujíma iná práca. Odbor ‰túdia si vybrali na základe
odporúãania in˘ch osôb (rodiãov, priateºov) alebo preto, Ïe
‰kola bola blízko bydliska. To, ãi si po skonãení ‰túdia budú
môcÈ nájsÈ zamestnanie, akú majú perspektívu, zostáva
mimo ich zorného uhla. Na základe uveden˘ch skutoãností
vidíme úlohu ÚPSVR v prepojení ‰kôl a podnikov v regió-
ne. Za vhodnú formu prezentácie jednotliv˘ch povolaní
povaÏujeme exkurzie Ïiakov, ktorí sa rozhodujú o svojom
budúcom povolaní, priamo v podnikoch. TieÏ plánujeme
nav‰tevovaÈ rodiãovské zdruÏenia v 8. roãníkoch Z· s pre-
zentáciami o situácii na trhu práce v regióne. 

V diskusii sa zástupcovia zamestnávateºov vyjadrili, Ïe
sú ochotní spolupracovaÈ s ÚPSVR pri organizovaní exkur-
zií, ak úrad bude vystupovaÈ ako organizátor tejto aktivity.
Najväã‰í nedostatok pociÈujú v technick˘ch odboroch, na
trhu práce je akútny nedostatok strojárov, elektrotechnikov,
mechanikov, opravárov.

Zástupcovia ‰kôl vidia problém v legislatíve, pretoÏe
síce existuje dostatok stredn˘ch ‰kôl s tak˘mto zameraním,
nie je v‰ak záujem zo strany Ïiakov tu ‰tudovaÈ, momentál-
ne financovanie v ‰kolstve je v‰ak postavené na normatíve
na Ïiaka, bez ohºadu na ich úspe‰nosÈ pri zamestnávaní sa.
Riaditelia ‰kôl povaÏujú sa dobrú my‰lienku zo strany
úradu zúãastniÈ sa rodiãovsk˘ch zdruÏení s cieºom pouká-
zaÈ na situáciu na trhu práce, pretoÏe najmä rodiãia rozho-
dujú o ìal‰om ‰túdiu svojich detí. Na druhej strane poãet
Ïiakov klesá, k˘m ponuky stredn˘ch ‰kôl stúpajú. Îiaci by
mali byÈ prijímaní na S· po splnení urãit˘ch kritérií, vzhºa-
dom na systém financovania v ‰kolstve si v‰ak riaditelia
nemôÏu dovoliÈ Ïiaka neprijaÈ. 

Závery odborného seminára:
Úãastníci doporuãujú:

Krátke správy
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- vydanie katalógu zamestnávateºov a stredn˘ch ‰kôl, za ich
úãinnej spolupráce;
- v nadväznosti na to v spolupráci s ÚPSVR sa budú podie-
ºaÈ na organizovaní burzy práce a prezentácií stredn˘ch
‰kôl;
- umoÏniÈ realizáciu exkurzií u zamestnávateºov, absolvova-
nie v˘stav a stretnutí s poradcami ÚPSVR;
- zriaìovateºovi stredn˘ch ‰kôl VÚC Nitra, ale aj Minister-
stvu ‰kolstva SR zohºadniÈ potreby trhu práce v poãte prijí-
man˘ch Ïiakov na jednotlivé stredné ‰koly;
- Ministerstvu ‰kolstva SR v rámci ‰kolskej reformy prijaÈ
vhodné kritériá na prijímanie ‰tudentov na stredné ‰koly
podºa ich ‰tudijn˘ch v˘sledkov zo Z·.

Ing. Andrea Houšková, 
ÚPSVR Nové Zámky

■ EUROPASS – UŽITOČNÁ POMÔCKA
„Ak máte záujem o túto pracovnú ponuku, po‰lite nám

svoj profesn˘ Ïivotopis ...“, takto alebo podobne sa pí‰e
v mnoh˘ch ponukách práce. Ak máte skutoãne záujem,
nezostáva vám niã iné, ako ho poslaÈ. LenÏe ako má správ-
ne vyzeraÈ tak˘ Ïivotopis? Tu som videl tak˘ vzor, inde
zasa in˘, na úrade práce mi dali opäÈ in˘ atì. Ktor˘ je ten
správny? 

Ale to nie je cel˘ problém. V dne‰nej poãítaãovej dobe
síce nie je ÈaÏké napísaÈ Ïivotopis na poãítaãi a vytlaãiÈ ho,
ale nie kaÏd˘ vie pracovaÈ s textov˘m programom tak, aby
v˘sledok stál za to a na‰a vizitka mohla byÈ prijatá u zamest-
návateºa s plnou váÏnosÈou.

Do tretice, ão ak potrebujem Ïivotopis v inom ako slo-
venskom jazyku, ão sa stáva, najmä ak chceme ísÈ pracovaÈ
do zahraniãia.

Aj tieto problémy pomáha vyrie‰iÈ internetová stránka
programu Europass – www.eurpass.cedefop.europa.eu.
Poìme teda na vec. Po otvorení stránky a zvolení jazyka,
v ktorom chceme so stránkou pracovaÈ, nasleduje úvodná
stránka s predstavením Europassu. Tu si v ºavom stæpci zvo-
líte nápis „Europass – Ïivotopis“. Program dá na v˘ber dva
spôsoby, z ktor˘ch si vyberiete ten, ktor˘ vám pri písaní
Ïivotopisu viac vyhovuje. MôÏete ho napísaÈ priamo na
stránke alebo stiahnuÈ si potrebné materiály do poãítaãa
a napísaÈ ho mimo internetu. Ak si zvolíte písanie na strán-
ke, otvorí sa nové okno s pouãením, ako Ïivotopis správne
napísaÈ. Nasleduje osem krokov písania Ïivotopisu. Staãí
len sledovaÈ pokyny. V prvom kroku si s osobn˘mi údajmi
môÏete vloÏiÈ do Ïivotopisu aj fotografiu. Potom by som
upozornil najmä na popis doteraj‰ích pracovn˘ch skúsenos-
tí. Okrem názvu zamestnávateºa a va‰ej pracovnej pozície
program umoÏÀuje uviesÈ aj druh ãinnosti zamestnávateºa,
ão má v˘znam najmä vtedy, ak to nie je jasné z jeho mena
alebo názvu, a struãn˘ popis va‰ej pracovnej ãinnosti. âím
podrobnej‰ie údaje, t˘m presnej‰í obraz o vás. To platí aj pri
informáciách o vzdelaní a pre v‰etky uvádzané dátumy. Po
prejdení prv˘ch siedmich krokov si môÏete v ôsmom prez-
rieÈ va‰e dielo a buì si ho, vo vami zvolenom formáte, stiah-
nuÈ do poãítaãa alebo poslaÈ na e-mailovú schránku. Ak si
chcete vypracovaÈ Ïivotopis nezávisle na stránke, stiahnite
si potrebné materiály – formulár Ïivotopisu a podrobn˘
návod na jeho vyplnenie. 

V˘sledok stojí za to. Máte pekne, prehºadne a podrobne
napísan˘ Ïivotopis bez starostí o formu a úpravu celku.
Skutoãne dobrá vizitka. Stránka pracuje vo v‰etk˘ch jazy-
koch Európskej únie, takÏe si môÏete urobiÈ Ïivotopis aj
v inom jazyku ako na‰om. Len pre úplnosÈ, Europass nie je
iba Ïivotopis. Ak potrebujete niekde preukázaÈ svoje jazy-
kové zruãnosti, dá sa tu vypracovaÈ aj tzv. jazykov˘ pas.
Postup je podobn˘ ako pri Ïivotopise. Stránka Europassu
nás informuje aj o ìal‰ích dokladoch, ktoré uºahãujú pro-

fesn˘ pohyb medzi ‰tátmi EÚ a odkazuje na in‰titúcie zao-
berajúce sa podporou pohybu voºn˘ch pracovn˘ch síl
a vzdelávania v EÚ.

TakÏe odteraz nemusíme zháÀaÈ rôzne vzory Ïivotopisov
a obávaÈ sa, ãi údaje v nich budú postaãujúce, ale vyhºadaj-
me internet, kliknime na tú správnu stránku a tá nám uÏ
pomôÏe.

Mgr. Peter Mika, 
EURES poradca Michalovce

■ V PRÁCI ZANECHALA KUS SRDCA
DeÀ pred najväã‰ími kresÈansk˘mi sviatkami roka, 

5. apríla 2007, vyslovil PaedDr. Ján Sihelsk˘, generálny
riaditeº ÚPSVR, osobné poìakovanie vzácnej Ïene 
PharmDr. Márii Krausovej, riaditeºke Detského domova
„STUDIENKA“ v Bratislave, ãloveku s veºk˘m srdcom
a bezhraniãnou, nezi‰tnou obetavou du‰ou. 

Dôvodom bola rozlúãka s pani riaditeºkou, ktorá po 16
rokoch pôsobenia vo funkcii odchádza napæÀaÈ svoje ìal‰ie
Ïivotné posolstvo. PaedDr. Ján Sihelsk˘ jej odovzdal pamät-
n˘ ìakovn˘ list s kyticou kvetov a vyslovil obdiv, úctu
a poìakovanie.

Je ÈaÏké nájsÈ slová charakterizujúce túto Ïenu. Mária
Krausová si zaslúÏi úprimn˘ obdiv za svoju dlhoroãnú
prácu, za starostlivosÈ o deti a mládeÏ v Bratislave a ‰ir‰om
okolí a za mnoho ìal‰ích obetav˘ch a zásluÏn˘ch skutkov.
Vo funkcii riaditeºky detského domova pôsobila od 1. júla
1991. Pod jej vedením pre‰iel detsk˘ domov v˘znamn˘mi
transformaãn˘mi zmenami, ktoré prispeli k humanizácii
podmienok Ïivota detí. Proces transformácie bol dov⁄‰en˘
v marci 2005, kedy boli v‰etky deti presÈahované do nového
Detského domova na Röntgenovej ulici. V Àom sú dnes
vytvorené podmienky pre ústavnú starostlivosÈ aj pre deti
so zdravotn˘m postihnutím a matky s deÈmi. DôleÏitou
súãasÈou detského domova je sedem profesionálnych rodín,
ktoré poskytujú starostlivosÈ desiatim deÈom.

Za v‰etky tie roky jej pôsobenia vo funkcii je vidieÈ
v˘sledky úsilia vytvoriÈ deÈom, ktoré sú najzraniteºnej‰ie
a ktoré nemali to ‰Èastie vyrastaÈ v prirodzenom rodinnom
prostredí, tak˘ domov, aby Ïili v dôstojn˘ch podmienkach
a pocítili, Ïe ich má niekto rád. Aj vìaka nej sa podarilo
mnoh˘m deÈom vrátiÈ sa naspäÈ do svojej pôvodnej rodiny
alebo dostaÈ sa do niektorej z foriem náhradnej rodinnej sta-
rostlivosti. Vo v‰etkom, ão pani riaditeºka nielen pre tieto
deti urobila, zanechala kus svojho srdca. 

PaedDr. Danica Lehocká, 
hovorkyňa ÚPSVR
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? Som zamestnaná, t. ã. na ro-
diãovskej dovolenke. Nedávno

som dostala ponuku od ìal‰ieho
zamestnávateºa na prácu. A tak sa
chcem sp˘taÈ: 
1. âi môÏem maÈ poãas rodiãovskej
dovolenky dvoch zamestnávateºov. 
2. Ak by som dala u predchádzajúce-
ho zamestnávateºa v˘poveì a praco-
vala zatiaº u nového zamestnávateºa,
ktor˘ by mi dal v skú‰obnej dobe
v˘poveì, mohla by som sa vrátiÈ späÈ
na rodiãovskú dovolenku? Aké pod-
mienky tam treba splniÈ?
3. MôÏe byÈ nezamestnan˘ rodiã na
rodiãovskej dovolenke?

v nemocnici, alebo staãí, ak budem
doma PN?
3. Alebo to moÏno vyrie‰iÈ len tak, Ïe
ja by som nastúpila do práce, moja
mama na rodiãovskú dovolenku
s mojou star‰ou dcérkou, a keì
budem maÈ rizikové tehotenstvo,
pôjdem na PN, priãom moja mama
zostane na rodiãovskej dovolenke?

V zmysle zákonníka práce, nárok na
ãerpanie rodiãovskej dovolenky má
rodiã dieÈaÈa alebo fyzická osoba, ktorá
prevzala na základe právoplatného roz-
hodnutia príslu‰ného orgánu dieÈa do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosÈ

dzaãovi o zamestnanie vedenému v evi-
dencii uchádzaãov o zamestnanie
v urãenej dæÏke, ktor˘ zaãne a bude túto
ãinnosÈ vykonávaÈ nepretrÏite najmenej
dva roky, ak o príspevok na samostatnú
zárobkovú ãinnosÈ poÏiada písomne.
Príspevok na samostatnú zárobkovú ãin-
nosÈ sa poskytuje na úhradu nákladov
súvisiacich so samostatnou zárobkovou
ãinnosÈou (ìalej len "príspevok"). Príspe-
vok sa neposkytuje uchádzaãovi
o zamestnanie, ktor˘ je obãanom so zdra-
votn˘m postihnutím podºa § 9 ods. 1
písm. a), ktorému bol poskytnut˘ príspe-
vok podºa § 57 a 60. Príspevok sa posky-
tuje vo v˘‰ke najviac 100 % z 24-násob-
ku minimálnej celkovej ceny práce plat-
nej ku koncu kalendárneho mesiaca,
ktor˘ predchádza kalendárnemu mesia-
cu, v ktorom sa príspevok poskytuje.
V˘‰ka príspevku je závislá od typu regi-
ónu oprávneného na poskytovanie ‰tát-
nej pomoci podºa osobitného predpisu,
od príslu‰nosti uchádzaãa o zamestnanie
ku skupine znev˘hodnen˘ch uchádza-
ãov o zamestnanie podºa § 8 a priemer-
nej miery evidovanej nezamestnanosti
v okrese. Pre humensk˘ okres je to suma
88 785 Sk (znev˘hodnen˘ uchádzaã
o zamestnanie) a 64 122 Sk je na uchá-
dzaãa o zamestnanie.

Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

? Pred rokom zaãal projekt pre
nezamestnan˘ch, a to moÏnosÈ

dokonãiÈ si stredo‰kolské vzdela-
nie, pokiaº ch˘ba k jeho dokonãe-
niu jeden ‰kolsk˘ rok. Po voºbách
roku 2006 v júni pokraãovala
v tomto projekte aj nová minister-
ka, pretoÏe si odo mÀa miestny
úrad práce vyÏiadal vysvedãenia
z dokonãen˘ch roãníkov. Dodnes
som v‰ak nedostal Ïiadnu iformá-
ciu o ìal‰om postupe. Je e‰te tento
projekt aktuálny?

pán Richard

·túdium na strednej ‰kole
v poslednom roãníku príslu‰nej ‰koly
je jedn˘m z nástrojov aktívnej politi-
ky trhu práce, ktoré sa môÏe realizo-
vaÈ v rámci Národného projektu NP
IIIa „Vzdelávanie a príprava pre trh
práce a zamestnanecká prax“, ão
niektoré úrady PSVR aj realizujú.
O tom, aké druhy vzdelávania a prí-
pravy pre trh práce (ìalej len
„VzPrTP“) sa budú v tom-ktorom
regióne vyuÏívaÈ, rozhoduje v˘luãne
príslu‰n˘ úrad PSVR, ktor˘ pre tento
úãel vypracúva tzv. Regionálny plán
VzPrTP, ktor˘ následne odsúhlasuje
príslu‰n˘ V˘bor pre otázky zamestna-
nosti. Pripomínam, Ïe na zaradenie
do akéhokoºvek typu VzPrTP nie je
právny nárok.

Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

Otázky a odpovede
rodiãov (neskor‰ie osvojenie dieÈaÈa
alebo zverenie do pestúnskej starostli-
vosti). TaktieÏ nárok na rodiãovsk˘ prís-
pevok má rodiã dieÈaÈa alebo osoba, kto-
rej je dieÈa rozhodnutím súdu alebo prí-
slu‰ného orgánu zverené do náhradnej
starostlivosti. Toho ãasu zabezpeãujete
riadnu starostlivosÈ o svoje 2-roãné dieÈa
a poberáte rodiãovsk˘ príspevok (ãerpá-
te rodiãovskú dovolenku). Pokiaº poãas
poberania rodiãovského príspevku bude-
te vykonávaÈ zárobkovú ãinnosÈ, prípad-
ne budete PN a starostlivosÈ o va‰e dieÈa
bude zabezpeãovaÈ va‰a matka, naìalej
budete poberaÈ rodiãovsk˘ príspevok.
Nárok na rodiãovsk˘ príspevok vám uve-
den˘mi zmenami nezaniká. Ak sa narodí
ìal‰ie dieÈa, pri starostlivosti o obe deti
vám ako rodiãovi bude patriÈ rodiãovsk˘
príspevok. Nie je moÏné, aby na star‰ie
dieÈa poberala rodiãovsk˘ príspevok
va‰a matka a na mlad‰ie dieÈa si uplatní-
te vy.

Bc. Jana Kovárová
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

? Veºmi rada by som sa dozvedela
nieão bliÏ‰ie o poskytovaní dotá-

cií pre zaãínajúcich podnikateºov,
nakoºko som mala aj ja záujem uve-
denú dotáciu z úradu práce, ale bolo
mi povedané, Ïe dotácie sú uÏ poza-
stavané. Rada by som nieão vedela
o nov˘ch podmienkach dosiahnutia
dotácie na podnikanie a v˘‰ka dotá-
cie.Doteraz v sninskom okrese to bolo
88 000, lenÏe na nete som sa doãítala,
Ïe pre Sninu a pre znev˘hodnen˘ch
nezamestnan˘ch, t. j. evidovan˘ch na
úrade práce najmenej 1 rok, majú
moÏnosÈ získaÈ v˘‰ku aÏ 148 000 SK.
Preto by som vás poprosila o podanie
informácie. 

Podºa zákona ã. 5/2004 o sluÏbách
zamestnanosti v § 49 je definovan˘ prís-
pevok na samostatnú zárobkovú ãinnosÈ.
Podºa neho príspevok na samostatnú
zárobkovú ãinnosÈ sa poskytuje uchá-

Ad 1) Nárok na rodiãovsk˘ príspevok
neovplyvÀuje poãet zamestnávateºov, ale
zabezpeãovanie riadnej starostlivosti
o dieÈa. Rodiãovsk˘ príspevok sa vyplá-
ca aj rodiãovi, ktor˘ poãas v˘konu zárob-
kovej ãinnosti starostlivosÈ o dieÈa zabez-
peãí plnoletou fyzickou alebo právnic-
kou osobou, ak dieÈa neumiestni v pred-
‰kolskom zariadení, ktoré je zaradené do
siete ‰kôl a ‰kolsk˘ch zariadení a ktoré-
mu boli na dieÈa poskytnuté prostriedky
zo ‰tátneho rozpoãtu alebo z v˘nosu
dane z príjmov. 

Ad 2) Rodiã môÏe ãerpaÈ rodiãovskú
dovolenku aj preru‰ovane. Ak rodiã
spæÀa podmienky nároku na rodiãovsk˘
príspevok, tento mu je poskytovan˘ do
troch rokov veku dieÈaÈa alebo do ‰ies-
tich rokov veku dieÈaÈa, ak má dieÈa
podºa posudku dlhodobo nepriazniv˘
zdravotn˘ stav. 

Ad 3) Nárok na ãerpanie rodiãovskej
dovolenky má kaÏd˘ rodiã bez ohºadu, ãi
je zamestnanec, SZâO, konateº alebo
nezamestnan˘. 

Bc. Jana Kovárová
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

? Chcela by som poprosiÈ o radu
ohºadom ãerpania rodiãovskej

dovolenky inou osobou ako matkou.
Moja dcérka má 2 roky. Narodila sa
predãasne v 27. t˘Ïdni tehotnosti
kvôli mojej preeklampsii. E‰te stále
nechodí, sama nesedí, len lozí. Treba
s Àou 3x denne cviãiÈ Vojtovku a pra-
videlne nav‰tevovaÈ odborn˘ch leká-
rov. Navy‰e má oslabenú imunitu.
Chceli by sme druhé dieÈa, no neviem,
kto sa postará o moju dcérku, keì
budem napríklad poãas tehotenstva
v nemocnici. Preto sa chcem sp˘taÈ:
1. MôÏe byÈ na rodiãovskej dovolen-
ke aj iná osoba ako matka, ak je
matka na rizikovom tehotenstve
s druh˘m dieÈaÈom?
2. Keì táto druhá osoba nastúpi
namiesto mÀa na rodiãovskú dovo-
lenku, musím byÈ hospitalizovaná
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dom otvoril sám, vlastn˘m ‰perhákom
a vo‰iel dnu. Narúbal dreva, zakúril aj
vody nanosil. Ba za‰iel aj do obchodu,
aby kúpil chleba a vrecko zemiakov.
Veì pozajtra, rátal, by ho mali doviezÈ
domov, ako mi to hovoril ten chlap. 

Str˘ko, odkázan˘ na Rudovu
pomoc, sa oãividne zmenil. Ktosi Rudo-
vi poradil, aby sa obrátil na sociálne
oddelenie, vtedy e‰te obvodného
úradu. A tak Rudo aj urobil. 

„Teda budem maÈ peniaze?“ 
„Áno, zatiaº, k˘m pre teba ãosi

nájdeme, dávku sociálnej pomoci,“
odpovedal kurátor. Rudo neveril vlast-
n˘m u‰iam.

„Myslím si, Rudko, pomenoval ho
kurátor ako svojho syna, Ïe to by bolo pre
teba najlep‰ie. Roboty sa nebojí‰, keì si
bol aj v bani, ako hovorí‰. TakÏe ão, spolu
to uÏ nejako zvládneme,“ povzbudzoval
ho. A dalo by sa povedaÈ, Ïe aj zvládli.

âasté v˘jazdy sociálnych pracovní-
kov, na ãele s kurátorom, na ktorom Ru-
do priam lipol, priniesli úrodu. Rudo sa
nevedel doãkaÈ kurátora, aby sa pochvá-
lil, Ïe zajace sa mu rozmnoÏili. „Pán
úradník, dobre ste mi urobili, keì ste mi
tú samiãku podarovali. Viete, obÏivy je tu
dosÈ a str˘kovi musím teraz variÈ ãosi aj
diétne. Predstavte si, pán úradník,“ opa-
koval Rudo. „Str˘ko je ak˘si zvlá‰tny pa-
cient, neviem, ako mi to presne hovoril.“

Kurátor st⁄pol! 
„Hádam len nie onkologick˘?“ op˘-

tal sa. 
„Áno, áno, také ãosi hovoril. 
„Len to nie!“ za‰omral si kurátor

popod nos a pobral sa za Rudov˘m
str˘kom do domu.

„Je to tak, ako vám Rudko povedal,
som naozaj ÈaÏko chor˘. E‰te Ïe mám
toho chlapca. Inak som odsúden˘ zahyn-
úÈ. Do ústavu nepôjdem. Ja potrebujem
pokoj a tam... To je ako v nemocnici.
Baby sa tam okolo vás motajú a plesnúÈ
po zadku nemôÏete ani jednu. NuÏ tak
naão, byÈ sám tam, ãi tu. A tu je aspoÀ on.
Je to dobrák od kosti ten ná‰ Rudo, len
smoliar. A e‰te aj na mÀa musel v Ïivote
natrafiÈ. Ach, kto to tam hore tak riadi?“
povzdychol si. „MoÏno, Ïe aj dobre,“ filo-
zofoval. „Veì o ão viac tu, o to menej
tam,“ dodal a ‰kripºavo sa rozosmial.

„MoÏno máte pravdu,“ dodal kurá-
tor a nohou odsunul zaschnutú prázd-
nu psiu misku.

„Rudko, psíkovi nalej vody, nech sa
netrápi,“ okríkol str˘ko Ruda.

„Tak sa tu majte dobre! Ja uÏ musím
ísÈ,“ rozlúãil sa kurátor a zamieril
k autu.

Napriek tomu, Ïe práca sociálneho
kurátora ãloveka zocelí, Rudov prípad
bol predsa len in˘.

„âo bude s t˘m chalaniskom,“
hovoril si, keì sa dozvedel, Ïe Rudov
str˘ko zomrel a Rudo pri‰iel o strechu
nad hlavou, ale aj str˘kov dôchodok, 
ak uÏ nie o milovanú osobu. „Ako

„Poìte ìalej,“ povedala star‰ia
Ïena, otvárajúc dvere Rudovho nového
domova. „Táto izba bude va‰a a tu je
spoloãná kúpeºÀa,“ rukou urãila koneã-
n˘ smer. Rudo neisto otvoril dvere. 

„BoÏe, to je tu krása,“ povedal si
vduchu. „Keby to videla mama. Bola by
spokojná, Ïe...“ V onej úvahe si opatrne
sadol na kraj váºandy, ale r˘chlo, akoby
pálila, z nej vyskoãil na rovné nohy
a postavil sa do pozoru ako na vojne,
hoci vojakom nikdy nebol. Stojac ako
prikovan˘, neschopn˘ urobiÈ krok, sna-
Ïil sa vybaviÈ si mamu. Hoci takmer
päÈdesiatnik, správal sa ako mal˘ chla-
pec. Tak rád by to tu mame v‰etko pou-
kazoval. Aj to veºké okno, cez ktoré mu
slneãné lúãe dopadali rovno na tvár,
akoby ho chceli po‰tekliÈ, ãi nedovoliÈ
mu spomínaÈ. Ale Rudo ich nevnímal,
ba necítil ani horúãavu v tvári. Slneãné
lúãe topiace sa v Rudov˘ch slzav˘ch
oãiach boli bezmocné, rovnako ako
Rudo, nesúci ÈaÏ‰í kríÏ ako tí ostatní.

„Mohol som si z nej ãosi zapamätaÈ,
mal som predsa uÏ 12 rokov,“ vyãítal si.
„MoÏno sa mi e‰te podarí vypátraÈ,
preão a kto ju vtedy zabil. PaneboÏe,
tak rád by som sa to dozvedel, k˘m...“
a opakom ‰pinavej ruky si pretrel oãi.
Rozmazané slzy, stekajúce po Rudovej
tvári, urobili z nej akúsi mláku. Rudo
akoby to bol tu‰il. 

„Asi som ‰pinav˘,“ povedal Ïene –
sestriãke, ão ho poslala do tejto izby,
stojacej medzi dverami.

„To niã,“ odpovedala sestriãka. „My
sa tu o vás uÏ postaráme. Dúfam, Ïe sa
vám bude u nás páãiÈ. Sú tu síce urãité
pravidlá, ktoré musí kaÏd˘ z nás re‰pek-
tovaÈ, ale inak sme tu ako jedna rodina.“ 

„Rodina,“ prebehlo Rudovi hlavou.
Tak veºa o tom uÏ poãul, ale na naozaj
to nikdy nezaÏil. Mamu si nevedel
vybaviÈ, hoci sa o to z celej sily snaÏil,
a na otca si zase pamätal aÏ veºmi
dobre. Tak rád by bol na neho zabu-
dol. Zbavil sa tej stra‰nej predstavy,
ktorá mu zniãila Ïivot, zapríãinila hos-
pitalizáciu na psychiatrii, ale ne‰lo to.
Rudo, t˘ran˘ predstavou, bol takmer
stále na povale. S dlh˘m noÏom
v ruke.

„Ty ho podrÏ a ja ho odreÏem,“ pove-
dal vtedy svojej o rok mlad‰ej sestre. 

„Nie, ja sa ho nechcem dotknúÈ!“
kriãala Rudova sestra. „Som rada, Ïe
tam visí. AspoÀ uÏ mi dá pokoj. 
Nikdy viac sa ma nedotkne. Nebude
chcieÈ, aby som ho poláskala, ako mi
vÏdy hovoril, keì...“ nedopovedala.
„Nechajme ho tam a uteãme.“ A tak
utiekli.

Oboch, vysilen˘ch, ich na‰la akási
Ïena. Rudo si pamätá, Ïe ist˘ ãas b˘va-
li u nej a potom sa ich domovom aÏ do
dospelosti stal detsk˘ domov. Pre Ruda
a jeho sestru svitlo na lep‰ie ãasy.
Pekná izba, skoro taká, aká je táto tu,
len o ãosi väã‰ia. âistá posteº a jedlo.

„Ach, ako som miloval bielu kávu,
ãi kakao s chrumkav˘m maslov˘m roÏ-
kom,“ preglgne Rudo. Naozaj tú vôÀu,
ãi chuÈ si vie presne vybaviÈ dodnes.
PriÏmúriÈ oãi, na‰púliÈ ústa, naprázdno
preÏuÈ. Veì potom, ão musel uÏ ako
„dospel˘“ opustiÈ detsk˘ domov, si to
nejeden raz vyskú‰al. K˘m iní sa neve-
deli doãkaÈ, kedy budú plnoletí, plní
vlastn˘ch predstav, Rudo sa toho desil.
Pri tom slove mu nabiehali zimomriav-
ky, akoby predvídal osud. A nem˘lil sa.

Str˘ko, ão sa ho ujal, bol tyran,
moÏno poznaãen˘ tieÏ vlastnou minu-
losÈou. A tak, ako sa to hovorí, bol
Rudo, hoci uÏ dospel˘ muÏ, viac bit˘
ako chleba s˘ty. Párkrát sa mu podarilo

utiecÈ k sestre, ktorú prich˘lili miestni
Rómovia. Aj to sa mu stalo osudn˘m.
Medzi ním a druhom jeho sestry nasta-
la hádka, ktorá mala dohru pred
súdom a Rudo sa dostal do väzenia.
Ale nesÈaÏoval si, nikto ho tam nebil,
nepichal ‰pendlíky pod nechty, ako mu
to nejeden raz urobil str˘ko. „Musí‰
pykaÈ za svoje chyby, ãi sprostotu,“
povedal vÏdy, akoby na ospravedlnenie
svojich sadistick˘ch sklonov.

„Kam pôjdem, keì ma odtiaºto
vyhodia,“ bedákal Rudo pri pomyslení,
Ïe sa mu trest pomaly konãí. K˘m t˘m
druh˘m sa dni vliekli slimaãím tem-
pom, Rudovi leteli ako r˘chlik.

„Neboj sa skúsime to v Ostrave,“ ute-
‰oval ho jeden spoluväzeÀ. A tak Rudovi
svitla nová nádej. „V Ostrave?“ „A preão
nie?“ povzbudil ho kamarát. „Hádam by
som aj mohol. Veì tam mám maÈ dokon-
ca nejak˘ch príbuzn˘ch.“

A naozaj. Ruda prich˘lili príbuzní
a zamestnal sa v miestnej bani. Slab˘
ako mucha, s prv˘mi príznakmi ÈaÏkej
diagnózy sa nevzdával. Bez obeda sfáral
spolu s ostatn˘mi. Jeho zdravotn˘ stav sa
zhor‰il natoºko, Ïe mu museli vyoperovaÈ
polovicu Ïalúdka. Do bane uÏ nebol súci
a invalidn˘ dôchodok mu nikto neponú-
kal. NuÏ ão, nebolo pomoci. Zdesen˘
predstavou, ãerstv˘ tridsiatnik, zaklopal
na dvere do stra‰idelného zámku znova.

Str˘ko alkoholik, po amputácii ãasti
dolnej konãatiny, ktorá mu omrzla, keì
si v jednu mrazivú noc idúc domov
z krãmy pom˘lil svoj dom s blízkym
stohom slamy, stojacim vedºa cesty, bol
práve v nemocnici. Rudo si teda jeho �

K˘m zapadne slnko
POVIEDKA
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u vás!“ rozkrikovala sa, v snahe presved-
ãiÈ Ruda o svojej sesterskej láske. Nasle-
dovali podpisy kompetentn˘ch, s cieºom
vyhovieÈ ich spoloãnému Ïelaniu, na-
priek zlej predtuche, ktorá sa naplnila
hneì, ako sa minuli Rudove peniaze.
A tak sa zaãala kovaÈ dlhá reÈaz, poskla-
daná z ohniviek Rudovho pobytu na
ulici, doma, v nemocnici, znova v DOS-e,
ba aj v novootvorenom azylovom dome,
kde sa Rudo nemohol akosi uchytiÈ
medzi seberovn˘mi. Konflikty so spolu-
b˘vajúcimi ho vyhnali na ulicu a odtiaº
znova na sociálne oddelenie, vyhºadaÈ
pána úradníka, sociálneho kurátora.

„NuÏ ão s tebou, Rudo,“ povzdychol
si kurátor. „Vie‰, ão som sa za teba nao-
rodoval?“ 

„Viem, viem pán úradník, ale ja...“
„Niã mi nehovor!“ okríkol ho kurá-

tor. „Aj ty si dobrá pod‰ívka!“ 
Rudo stál ako odsúdenec, ãakajúci

na rozsudok. Bol by prijal hádam uÏ aj
smrÈ. S hlavou ovisnutou ako prezret˘
strapec hrozna sa zrazu vzpriamil.

„Tak takto by sa to dalo urobiÈ, pán
kurátor?“ 

„Neviem, ale pokúsim sa.“ A tak sa
Rudov˘m domovom stali blízke kopa-
nice. Jeho nové ubytovanie nieslo veºké
riziká. Veì uÏ bol známy ako chalan
z detského domova, ãi basista, ale aj
pacient lieãen˘ na psychiatrii, ãi kon-
fliktn˘ ãlovek. Niã moc na kádrov˘
posudok. Ale predsa to bol ãlovek! 

Medzi t˘m, ão Rudo vo‰iel dnes do
svojej izby v novom domove, pre‰lo
veºa ãasu. âasu, ktor˘ akoby sa proti
Rudovi vzprieãil. 

„To robí to slnko. Slzia vám oãi,“
povedala sestra v snahe presvedãiÈ Ruda
o tom, Ïe nevidí, ako plaãe. „Nebojte sa,
v‰ak ono zapadne a zajtra vám sem dám
závesy.“ Rudo jej neodpovedal, hútajúc.

„E‰te to by mi ch˘balo, aby zapadlo,
koneãne mi vy‰lo, ale dokedy?“ 

MÁRIA POMAJBOVÁ, 
soc. pracovníãka referátu PPS

ÚPSVR Nové mesto nad Váhom

mu pomôcÈ? Zákony sú neúprosné, ale
dodrÏanie ich následností Ruda zabije.
Nie je predsa moÏné zamestnaÈ psy-
chickú ãi fyzickú trosku, s polovicou
Ïalúdka a nijak˘m vzdelaním. Jediné
rie‰enie by tam bolo. Invalidn˘ dôcho-
dok! A tak sa Rudo dostal zase do tep-
lej postele, do nemocnice.

Len ão sa trocha udomácnil, musel
odchádzaÈ. BlíÏila sa zima a on nemal
kde hlavu zloÏiÈ. Nov˘ problém vyrie‰ilo
náhodne voºné miesto v domove opatro-
vateºskej sluÏby. Prvé silnej‰ie mrazy,
zafúkané ulice, plné nervóznych ºudí, sig-
nalizovali, Ïe sa blíÏia Vianoce. Rudo
obklopen˘ zvlá‰tnou nostalgiou spomínal
na kamarátov a sestru. Napriek tomu, Ïe
si pre Àu a jej druha odsedel v base, ch˘-
bala mu, ba mal pocit, Ïe jej uÏ odpustil.

„Keby tak pri‰la, nav‰tívila ma,“ roj-
ãil v predstavách. Rudov sen sa splnil.
Rudova sestra, opantaná vidinou
Rudov˘ch peÀazí, pri‰la.

„Ja sa o neho postarám! Je to predsa
môj brat, nenechám ho cez Vánoce

V˘‰ka prídavku na jedno dieÈa je
540 Sk mesaãne.

Nezaopatrené dieÈa podºa tohto
zákona je dieÈa do skonãenia povinnej
‰kolskej dochádzky, najdlh‰ie do
dov⁄‰enia 25 rokov veku, ak: � sa sústavne pripravuje na povola-

nie ‰túdiom alebo� sa nemôÏe sústavne pripravovaÈ na
povolanie ‰túdiom, alebo vykoná-
vaÈ zárobkovú ãinnosÈ pre chorobu
alebo úraz.
Nezaopatrené dieÈa je aj dieÈa, ktoré

je neschopné sa sústavne pripravovaÈ
na povolanie, alebo vykonávaÈ zárob-
kovú ãinnosÈ pre dlhodobo nepriazni-
v˘ zdravotn˘ stav, najdlh‰ie do dov⁄‰e-
nia plnoletosti. Nezaopatrené dieÈa nie
je dieÈa, ktorému vznikol nárok na
invalidn˘ dôchodok. Oprávnená osoba
si podáva ÏiadosÈ na ÚPSVR podºa
miesta jej trvalého pobytu.

PRÍSPEVKY NA PODPORU
NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI
O DIEŤA
·tát podporuje náhradnú starostlivosÈ
o dieÈa, ak náhradnú starostlivosÈ
o dieÈa vykonáva osobne fyzická
osoba na základe právoplatného roz-
hodnutia súdu.

·tát v náhradnej starostlivosti o die-
Èa poskytuje tieto druhy príspevkov

Nezaopatrenému dieÈaÈu� Jednorazov˘ príspevok pri zverení
do náhradnej starostlivosti, urãen˘
je na podporu zabezpeãenia
základného osobného vybavenia
dieÈaÈa, najmä na zabezpeãenie

jeho o‰atenia, obuvi, hygienick˘ch
potrieb, nevyhnutného nábytku
a in˘ch vecí na uspokojenie potrieb
dieÈaÈa. V˘‰ka jednorazového prís-
pevku je 8 840 Sk.� Jednorazov˘ príspevok pri zániku
náhradnej starostlivosti, urãen˘ je
na podporu osamostatnenia sa die-
ÈaÈa. V˘‰ka jednorazového príspev-
ku je 22 100 Sk.� Opakovan˘ príspevok dieÈaÈu, ná-
rok má maloleté dieÈa aj plnoleté
nezaopatrené dieÈa, ktoré naìalej
Ïije v domácnosti s fyzickou oso-
bou, ktorá do dosiahnutia plnoletos-
ti bola jeho náhradn˘m rodiãom.
V˘‰ka opakovaného príspevku die-
ÈaÈu je 3 320 Sk, ak má dieÈa príjem,
tak vo v˘‰ke rozdielu medzi sumou
opakovaného príspevku dieÈaÈu
a príjmom dieÈaÈa.

Náhradnému rodiãovi � Opakovan˘ príspevok náhradnému
rodiãovi je urãen˘ na podporu vyko-
návania osobnej starostlivosti
o dieÈa, ktoré má náhradn˘ rodiã
zverené do náhradnej starostlivosti.
V˘‰ka opakovaného príspevku
náhradnému rodiãovi je 4 440 Sk
mesaãne. Ak sa náhradn˘ rodiã
osobne stará o tri deti a viac detí,
ktoré sú súrodenci, opakovan˘ prís-
pevok náhradnému rodiãovi sa zvy-
‰uje o 3 000 Sk mesaãne.� Osobitn˘ opakovan˘ príspevok ná-
hradnému rodiãovi je urãen˘ na
podporu vykonávania osobnej sta-
rostlivosti o dieÈa zverené do
náhradnej starostlivosti, ktoré je
obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postih-
nutím. V˘‰ka osobitného opakova-

ného príspevku je 1 740 Sk na
kaÏdé dieÈa, ktoré je obãan s ËZP.

Îiadosti si uplatÀujú oprávnené
osoby (náhradn˘ rodiã alebo nezao-
patrené dieÈa) na úrade práce, sociál-
nych vecí a rodiny podºa miesta trva-
lého pobytu náhradného rodiãa.

PRÍSPEVOK NA POHREB
Príspevok na pohreb je jednorazová
‰tátna sociálna dávka, ktorou ‰tát pris-
pieva na úhradu v˘davkov spojen˘ch
so zabezpeãením pohrebu zomretého.
Oprávnená osoba na uplatnenie náro-
ku na príspevok je plnoletá fyzická
osoba, ak spæÀa podmienky nároku
podºa zákona o príspevku na pohreb.

Podmienky nároku na príspevok sú� zabezpeãenie pohrebu oprávnenou
osobou,� trval˘ pobyt alebo prechodn˘ pobyt
oprávnenej osoby na území SR,� trval˘ pobyt zomretého v ãase
smrti na území SR alebo prechod-
n˘ pobyt zomretého v ãase smrti na
území SR a pochovanie zomretého
na území SR, ak mal v ãase smrti
prechodn˘ pobyt na území SR.
V˘‰ka príspevku na pohreb je 

2 300 Sk. Oprávnená osoba si uplat-
Àuje nárok na príspevok na pohreb na
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
príslu‰nom podºa miesta posledného
trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu zomretého.

V‰etky vzory Ïiadostí moÏno zís-
kaÈ na www.employment.gov.sk.

Bc. JANA KOVÁROVÁ
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

� dokončenie zo str. 16
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KRÍŽOVKA

Tajnička – marec 2007: 
Keď hovoríme, že na každého raz príde, obyčajne zabúdame na seba. (Růžička)
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FEJTÓN

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

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

Vaša redakcia

Pracovné ponuky v EÚ
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V rozprávke O múdrej dievãine hlavná hrdinka (ani obleãe-
ná - ani nahá, prichádzajúca ani pe‰ky – ani vozmo) priná-
‰a bohatému miestnemu vládcovi a sudcovi dar-nedar:
párik holúbkov, ktoré pri odovzdávaní uletia. Krása a etika
ukrytá v symbolike. 

V‰etci by sme mali bohat˘m a vládnucim dávaÈ iba
dary-nedary. Darovaním prejaviÈ úctu a súãasn˘m neda-
rovaním ich nekorumpovaÈ – aby sa mohli rozhodovaÈ
neovplyvnene.

Veì dar (ak je to dar, a nie úplatok) by nikoho nemal
zaväzovaÈ. Z hºadiska morálky sú totiÏ najhodnotnej‰ie
anonymné dary. Alebo dar tomu, kto sa mi nemá ako
revan‰ovaÈ. 

Kedysi b˘valo zvykom pri narodení dieÈaÈa nieão mu vlo-
ÏiÈ do perinky. Prispeli príbuzní, známi, ale aj susedia a pre-
dov‰etk˘m krstní rodiãia. Niekto vloÏil gro‰, in˘ zlatku. A tí
chudobnej‰í aspoÀ vajíãko, jabæãko, alebo hoci len za hrsÈ
zrniek obilia, maku, ãi prosa (ão bolo myslené ani nie tak
ako dar, ale skôr ako symbol – prianie zdravia a bohatstva). 

TotiÏ darovaÈ nieão tomu bezmocnému, nemohúcemu
a odkázanému na ostatn˘ch vraj priná‰alo ‰Èastie, ale pre-
dov‰etk˘m, jednoducho sa to patrilo! A navy‰e keì to
obdarovanãa bolo aj také drobuãké a miluãké. Ale obdarú-
vali sa nielen nemluvÀatá, ale aj iní, ktorí to potrebovali –
tí bezmocní, nemohúci, ãi odkázaní na ostatn˘ch.
A akákoºvek pochybnosÈ o úãelnosti, ãi zmysle daru bola
zmietnutá zo stola: „Ako by to bolo... Ako by sme vyzera-
li...“ a najmä:. „Patrí sa.“

To, ão sa patrí a ão nepatrí, b˘valo kedysi veºmi
v˘znamné tabu, ktoré ìalekosiahlo pôsobilo na etiku
a morálku. (Dnes, v období ranozbohatlíckeho raja sa to
zdá absurdné, ale b˘vali ãasy, Ïe ºudia ani slova nepreho-
vorili so zlodejom, ãi zloãincom a dokonca ani s ãlenmi
jeho rodiny! Jednoducho sa to nepatrilo.)

V t˘ch ãasoch sa ani sa nikto nepokú‰al meniÈ, ãi stavaÈ
sa proti tomu, ão sa patrilo, alebo nepatrilo. A to jednodu-
cho preto, lebo sa to nepatrilo. Dnes uÏ je to iné. Zvyky,
solidarita a súdrÏnosÈ sa stratili v haravare dejinn˘ch zvra-
tov. Razí sa heslo: „KaÏd˘ sme zodpovedn˘ sám za seba!“ –
a zároveÀ, Ïiaº, aj: „A iba sám pred sebou.“ A platí etická
norma: „âo je na‰e, to je najmä moje, a ão je moje, do toho
nikoho niã.“ 

Aj na dary sa uÏ pozerá inak „Charita? Samozrejme! –
Ak je spojená s dobrou reklamou... Ale darovaÈ len tak, niã
– poniã nieão niekomu odkázanému na in˘ch? To si treba
poriadne uváÏiÈ! âo keì ho t˘m zvedieme z cesty, uspíme
jeho aktivitu a nauãíme ho prijímaÈ cudzie rie‰enia, na-
miesto hºadania vlastného? Veì pravidelné a opakované
dary ãloveka zbavujú aktivity! Neu‰kodíme mu vlastne
tak˘m darom? Aj biblia hovorí, Ïe je lep‰ie nauãiÈ ãloveka
ryby loviÈ, neÏ mu ich zopár darovaÈ na veãeru!“ 

A, Ïiaº, treba uznaÈ, Ïe v‰etko je to pravda. Nie síce
celá, ale pravda. Napokon, zvykli sme si dnes uÏ aj na to,
Ïe celá, komplexná pravda nie je (ale vôbec) mediálne
atraktívna. Polopravda vyznie údernej‰ie! Tak naão sa trá-
piÈ s objektívnosÈou?

ZdôvodniÈ sa dá v‰etko. Aj ‰kodlivosÈ daru pre nemluv-
Àa. Ale – len tak, medzi nami – patrí sa to?

Du‰an Brindza 
Ilustrácia: Roman Humaj

Dar-nedar
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V prítmí ‰portovej haly prebiehajú posledné prípravy
pred zaãatím a otvorením brán 8. medzinárodnej burzy
práce v Îiline pre ‰irokú verejnosÈ.

Záujemcovia o zamestnanie v‰etk˘ch vekov˘ch kategórií
sa na zaãiatku veºmi disciplinovane „tlaãili“ pri hlavnom
vchode do Ïilinskej ‰portovej haly.

O dobrú náladu a bezpochyby aj príjemnú pohodu pre
v‰etk˘ch náv‰tevníkov v˘staviska sa postarala rázovitá
slovenská ºudová kapela.

O akciu prejavili záujem médiá, pre redaktora jedného
z rádií poskytuje rozhovor Boris Katu‰ãák, poveren˘ 
riadením odboru medzinárodn˘ch vzÈahov.

U vystavovateºov si uchádzaãi o pracovné pozície 
vypoãuli v˘klad personalistov o ponúkan˘ch pozíciách, 
tí rozhodnutí podpísali pracovné zmluvy.

FOTOOBJEKTÍVOM

22. marca tohto roku zorganizovali na‰i kolegovia z EURES-u v spolupráci 
so Ïilinsk˘m úradom práce 8. medzinárodnú burzu práce. Pri jej príprave, ako
aj pri jej otvorení, sme okrem vedenia mesta Îiliny, vrcholn˘ch predstaviteºov
ústredia a Ïilinského úradu práce boli s redakãn˘m fotoaparátom aj my.

Text a foto: redakcia SPaZ

Boli sme pri tom

Pri slávnostnom prípitku k otvoreniu burzy sa stretli
riaditeº úradu ÎSK Pavol Hole‰tiak, generálny riaditeº
ÚPSVR Ján Sihelsk˘, primátor Îiliny Ivan Harman,
a riaditeº ÚPSVR v Îiline Jozef Machyna. 
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Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 15,37 15,81 
Košický kraj 14,61 15,02 
Prešovský kraj 12,89 13,28 
Nitriansky kraj 8,63 8,86 
Žilinský kraj 6,17 6,61 
Trnavský kraj 5,08 5,26 
Trenčiansky kraj 4,77 5,06 
Bratislavský kraj 2,13 2,20 

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SSLLOOVVEENNSSKKOO 88,,8899  99,,2200  

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

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 27,83 28,59 •
2 Revúca 26,09 26,86 •
3 Kežmarok 21,56 21,94 -1
4 Veľký Krtíš 21,56 21,98 1
5 Rožňava 21,08 21,71 •
6 Trebišov 21,01 21,52 •
7 Lučenec 20,01 20,35 •
8 Poltár 19,31 19,88 •
9 Košice - okolie 18,71 19,12 -1

10 Sabinov 18,61 19,19 1
11 Sobrance 18,46 19,02 •
12 Gelnica 16,97 17,26 •
13 Michalovce 16,84 17,22 •
14 Krupina 16,04 16,56 •
15 Vranov nad Topľou 15,59 16,10 -1
16 Žarnovica 15,39 16,14 1
17 Levoča 14,33 14,91 •
18 Banská Štiavnica 14,19 14,83 •
19 Detva 13,74 14,26 •
20 Svidník 13,74 14,16 •
21 Medzilaborce 13,51 14,14 •
22 Bardejov 13,38 13,79 •
23 Levice 13,15 13,55 •
24 Stropkov 12,67 13,32 •
25 Brezno 12,65 12,75 -2
26 Snina 12,52 13,28 1
27 Spišská Nová Ves 12,42 13,02 1
28 Prešov 12,18 12,46 •
29 Žiar nad Hronom 12,08 12,40 •
30 Nové Zámky 9,43 9,86 •
31 Humenné 9,33 9,68 -1
32 Turčianske Teplice 9,33 9,53 -1
33 Šaľa 9,20 9,76 2
34 Stará Ľubovňa 8,57 8,83 •
35 Komárno 8,56 8,41 -4
36 Košice II 8,50 8,78 1
37 Kysucké Nové Mesto 7,97 8,77 1
38 Zvolen 7,97 8,39 -2
39 Dolný Kubín 7,94 8,52 2
40 Poprad 7,88 8,07 -1

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

mesiaca v % mesiaca v %
41 Bytča 7,81 8,49 3
42 Ružomberok 7,69 8,04 •
43 Košice III 7,60 7,78 -1
44 Zlaté Moravce 7,37 7,91 1
45 Partizánske 7,36 7,77 •
46 Topoľčany 7,24 7,54 -1
47 Košice I 7,05 7,23 -3
48 Prievidza 7,01 7,32 -1
49 Námestovo 6,93 7,55 3
50 Tvrdošín 6,88 7,41 2
51 Dunajská Streda 6,66 6,78 -1
52 Košice IV 6,47 6,77 -1
53 Liptovský Mikuláš 6,32 6,72 -1
54 Čadca 6,31 6,81 3
55 Senica 6,13 6,36 •
56 Martin 5,77 6,14 •
57 Bánovce nad Bebravou 5,75 6,04 •
58 Nitra 5,58 5,53 -2
59 Považská Bystrica 5,44 5,77 1
60 Skalica 5,23 5,55 1
61 Hloh ovec 4,99 5,35
62 Banská Bystrica 4,93 5,14 •
63 Galanta 4,71 4,98 •
64 Nové Mesto nad Váhom 4,27 4,55 -1
65 Myjava 4,21 4,69 1
66 Piešťany 4,12 4,26 •
67 Trnava 3,92 3,98 -1
68 Žilina 3,83 4,16 1
69 Malacky 3,72 3,80 •
70 Púchov 3,32 3,57 •
71 Senec 2,95 2,97 .
72 Pezinok 2,69 2,80 -1
73 Ilava 2,66 2,93 1
74 Trenčín 2,42 2,62 •
75 Bratislava V 1,95 1,99 .
76 Bratislava I 1,75 1,75 -1
77 Bratislava III 1,69 1,72 -1
78 Bratislava II 1,68 1,80 2
79 Bratislava IV 1,55 1,64 •

Zdroj: ÚPSVR

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

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

PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR ZA MESIAC MAREC*
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