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Piliermi ºudského Ïivota sú vzdelávanie
a práca. NájsÈ si zamestnanie je jednou
z podstatn˘ch úloh, ktoré nás ãakajú
v dospelosti. ByÈ nezamestnan˘m zname-
ná byÈ bez príjmového ‰tandardu a je
krokom k chudobe. Práca pre mnoh˘ch
ºudí nie je len v‰ednou nevyhnutnosÈou,
ale aj najdôleÏitej‰ou hodnotou. Väã‰ina
ºudí postihnut˘ch stratou zamestnania
potrebuje aktívnu pomoc a podporu pri

ìal‰om zaradení do pracovného Ïivota. Zvládnutie neza-
mestnanosti nie je len problémom jednotlivca, ale celej
spoloãnosti. Prv˘mi in‰titúciami, ktoré zaãali rie‰iÈ feno-
mén nezamestnanosti, boli úrady práce.

Tak ako na Slovensku, aj v okrese Vranov n/T sa vznik
nezamestnanosti spája s transformáciou spoloãnosti v 90-
tych rokoch. Re‰trukturalizácia ekonomiky poznaãila
mnohé hospodárske odvetvia typické pre ná‰ okres.
ZamestnanosÈ poklesla najmä v poºnohospodárstve, lesníc-
tve, stavebníctve, v˘robe stavebn˘ch hmôt a tieÏ v doprave.

NezamestnanosÈ vo vranovskom okrese kulminovala
v roku 1999. Bez práce bolo vtedy 30, 74 % obyvateºov
v produktívnom veku. V evidencii úradu práce sa ocitlo
11 243 obãanov. Postupnou konsolidáciou spoloãnosti,
legislatívnymi nástrojmi a prostriedkami, finanãnou pod-
porou zo zdrojov ESF sa mieru nezamestnanosti podarilo
zníÏiÈ na súãasn˘ch 15,5 %. S ÚPSVR vo Vranove n/T
teraz spolupracuje pribliÏne 6 580 nezamestnan˘ch.
Problémom nielen vranovského okresu, ale i celého
„V˘chodu“ je nedostatok pracovn˘ch príleÏitostí a nízke
mzdové ohodnotenie kvalifikovanej pracovnej sily. Chu-
dobu, nezamestnanosÈ a v mnoh˘ch prípadoch aj rodinnú
krízu vyvolanú nedostatoãn˘m materiálnym zabezpeãe-
ním rodiny na‰i nezamestnaní po vstupe Slovenska do EÚ
vyrie‰ili uplatnením sa na trhu práce ãlensk˘ch ‰tátov,
ktoré pre Slovákov otvorili svoje pracovné trhy.
Najväã‰ím problémom súãasnosti je nájsÈ pracovné uplat-
nenie pre dlhodobo nezamestnan˘ch. Sú to najmä obãa-
nia bez kvalifikácie a so stredn˘m vzdelaním bez maturi-
ty. Tvoria 80 % nezamestnan˘ch. Úlohou preto bude
zabezpeãiÈ pre nich teoretickú a praktickú prípravu, zís-
kanie odborn˘ch zruãností vzdelávaním, najmä v poÏado-
van˘ch robotníckych profesiách ako zváraã, murár, tesár
a pod. Naplneniu cieºa bráni princíp dobrovoºnosti úãasti
na vzdelávaní. Pre jeho dosiahnutie je potrebné neza-
mestnan˘ch presvedãiÈ o ich schopnosti zvládnuÈ jedno-
duché pracovné ãinnosti a samostatne pracovaÈ. Toto
bude úlohou a cieºom odborn˘ch zamestnancov úradu,
najmä poradcov a sprostredkovateºov. Projekty finanãne
podporované ESF zamerané na na‰tartovanie motivaã-
n˘ch procesov, na zv˘‰enie osobnostnej adaptability a fle-
xibility pracovnej sily by mali zniÏovaÈ poãet t˘ch, ktorí
sa uspokoja so zmiernením nepriaznivej sociálnej situácie
poskytnutím dávok v hmotnej núdzi a príspevkov, osobit-
ne aktivaãn˘ch príspevkov. 

Preto snahou ná‰ho pracovného kolektívu bude do-
siahnuÈ, aby bolo ão najmenej t˘ch, ktorí chcú pracovaÈ
a nemôÏu, a t˘ch, ão pocítili núdzu pre nedostatok práce. 

Ing. JÁN RAGAN,
riaditeº ÚPSVR Vranov nad Topºou
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Jedna 
z najdôleÏitej‰ích
hodnôt
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SOP ĽZ MÁ 3 PRIORITY:
1. Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
2. Posilnenie sociálnej inklúzie a rov-

nosti príleÏitostí na trhu práce
3. Zv˘‰enie kvalifikácie a adaptabili-

ty zamestnancov a osôb vstupujú-
cich na trh práce
Tieto priority boli rozpracované do

konkrétnych opatrení. Opatrenia tvorili
základ pre tzv. národné projekty, ktoré
sa realizovali celoplo‰ne na celom
území Slovenska. ÚPSVR vo Vranove
nad Topºou realizoval v rokoch 2004 –
2006 národné projekty finanãne podpo-
rované ESF.

HĽADANIE IMPULZOV
Jedn˘m z hlavn˘ch cieºov SOP ªZ bolo
rie‰iÈ problém relatívne nízkej zamest-
nanosti v regióne. ZamestnanosÈ sa síce
postupne zvy‰uje, ale e‰te stále je
pomerne nízka v porovnaní s ostatn˘mi
regiónmi. Problém v regióne Vranova
nevyvoláva ani tak nízky poãet ekono-
micky aktívnych obãanov, ako skôr
vysok˘ poãet evidovan˘ch UoZ, z kto-
r˘ch sú mnohí takmer nezamestnateºní.
Táto skutoãnosÈ sa vzÈahuje na veºkú
skupinu dlhodobo evidovan˘ch UoZ,
osoby s nízkou úrovÀou zruãností
potrebn˘ch pre trh práce a ºudí s níz-
kou kvalifikáciou, ktorá nezodpovedá
poÏiadavkám trhu práce.

Pre stav regionálneho trhu práce
v rokoch 2004 – 2006 bola charakteris-
tická jeho vysoká nerovnováha medzi
ponukou práce a dopytom po práci,
nízka adaptabilita a vysoká rigidita.
Prebytok pracovnej sily bol vytláãan˘
do ‰edej a ãiernej ekonomiky a do práce
v zahraniãí.

V tomto a predo‰lom období bol
región Vranova nad Topºou charakteri-
zovan˘ recesiou v˘robnej sféry, absen-
ciou priemyseln˘ch parkov, nedosta-
toãnou dopravnou a technickou vyba-
venosÈou, poddimenzovanou sociálnou
infra‰truktúrou, demografickou depre-
siou, nízkou tvorbou hrubého domáce-
ho produktu a vysokou nezamestnanos-
Èou. Tento stav viedol k snahe nájsÈ
impulzy, ktoré prispejú k rozvoju hos-
podárstva, zníÏeniu nezamestnanosti
a zv˘‰eniu Ïivotnej úrovne obyvateºov. 
Priaznivé trendy v makroekonomickom
v˘voji na Slovensku zaãali maÈ uÏ

v roku 2004 vplyv na zlep‰ovanie situ-
ácie na trhu práce aj v okrese Vranov
nad Topºou. Preto hlavn˘m strategic-
k˘m zámerom tunaj‰ieho úradu PSVR
bolo a je zniÏovanie nezamestnanosti
a postupné zapájanie UoZ do pracovné-
ho pomeru aj za pomoci nástrojov
aktívnej politiky TP. Tak ako v rámci
celej SR, aj v okrese Vranov nad Topºou
bol v tomto období problémom vysok˘
poãet UoZ z radov mlad˘ch ºudí a ºudí
star‰ích ako 50 rokov. Navy‰e, podºa
‰tatistík, patrí Vranov nad Topºou
medzi okresy s prebytkom nekvalifiko-
van˘ch ºudí. ÚPSVR vo Vranove n/T

v zmysle platn˘ch právnych noriem
realizoval v období rokov 2004 – 2006
na regionálnej úrovni opatrenia na
zmierÀovanie nerovnováhy na trhu
práce medzi ponukou a dopytom po
pracovnej sile. 

V rámci tohto programu boli stanovené
nasledovné ciele, ktoré sa úradu poda-
rilo v prevaÏnej väã‰ine aj napæÀaÈ:� vybudovaÈ moderné a efektívne

sluÏby zamestnanosti schopné
poskytovaÈ servis v súlade s dife-
rencovan˘mi potrebami nezamest-
nan˘ch; � pokraãovaÈ v spolupráci úradu so
zamestnávateºmi, agentúrami, zák-
ladn˘mi a stredn˘mi ‰kolami
s následn˘m ‰ir‰ím vyuÏitím ponú-
kan˘ch sluÏieb; � zv˘‰iÈ zamestnanosÈ a uplatÀovaÈ
preventívne stratégie a individuálny
prístup k nezamestnan˘m s cieºom
zmierniÈ stúpajúci trend dlhodobej
nezamestnanosti;� posilniÈ úlohu aktívnych opatrení
trhu práce pri integrácii znev˘hod-
nen˘ch skupín;� zv˘‰iÈ úroveÀ sociálnych zruãností
a kºúãov˘ch kvalifikácií vybran˘ch
skupín UoZ;� zv˘‰iÈ podiel vyhºadan˘ch voºn˘ch
pracovn˘ch miest na celkovom
poãte voºn˘ch pracovn˘ch miest
hlásen˘ch zamestnávateºmi;� uºahãiÈ dostupnosÈ a vyuÏívanie
informaãn˘ch systémov na vyhºadá-
vanie voºn˘ch pracovn˘ch miest; � zabezpeãiÈ podporu pracovnej
mobility a flexibility; 

� zv˘‰iÈ zamestnanosÈ obãanov v pro-
duktívnom veku so zdravotn˘m
postihnutím;� eliminovaÈ nelegálnu prácu;� podporiÈ vzdelávanie zamestnancov
úradu.

NÁSTROJE AKTÍVNEJ POLITIKY 
A PODPORA ESF
V rámci NP I – Podpora zamestnávania
nezamestnan˘ch s dôrazom na znev˘-
hodnené skupiny na trhu práce sa
zabezpeãuje poskytovanie príspevku
na samostatnú zárobkovú ãinnosÈ podºa
§ 49 zákona o sluÏbách zamestnanosti
a poskytovanie príspevku na zamestná-
vanie znev˘hodneného UoZ podºa § 50
zákona o sluÏbách zamestnanosti. 
Na financovanie realizácie NP I, urãe-
ného na podporu zamestnávania neza-
mestnan˘ch s dôrazom na znev˘hod-

nené skupiny na trhu práce, boli zdroje
z ESF v rokoch 2004 – 2006 vyuÏívané
v súlade s pridelen˘m rozpoãtom, ktor˘
bol viackrát upravovan˘, a to podºa
poÏiadaviek na úhradu zákonom urãe-
n˘ch oprávnen˘ch nárokov a aj v nad-
väznosti na skutoãné ãerpanie v rokoch
2004 a 2005. Na roky 2004 – 2006 
bolo okresu Vranov nad Topºou na
financovanie nástrojov APTP pride-
len˘ch v rámci rozpoãtu NP I celkove
43 688 549,80 Sk. 

V rámci § 49 bolo uzatvoren˘ch
a zrealizovan˘ch 540 dohôd na celkovú
sumu 37 552 605 Sk, priãom k 31. 12.
2006 bolo vyãerpan˘ch 36 049 429 Sk
a zostávajúce záväzky sa preniesli do
januára 2007. Vytvoren˘ch a obsade-
n˘ch v rokoch 2004 – 2006 bolo v rámci
§ 49 celkom 525 pracovn˘ch miest.
V rámci § 50 boli uzatvorené dohody

na 153 miest a dohodnutá suma
predstavovala 11 535 989 Sk. Z tejto
dohodnutej sumy bolo k 31. 12. 2006
vyãerpan˘ch 4 726 116 Sk a do roku
2007 boli prenesené záväzky vo v˘‰ke 
4 537-tisíc Sk a do roku 2008 vo v˘‰ke
1 831-tisíc Sk.

ÚPSVR vo Vranove nad Topºou pod-
poruje zamestnávanie obãanov so
zdravotn˘m postihnutím formou aktív-
nych opatrení na trhu práce prevaÏne
v rámci Národného projektu II. 

V rámci Národného projektu II môÏe
ÚPSVR poskytnúÈ príspevok na zriade-
nie chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska a na ich zachovanie podºa 
§ 56, príspevok obãanovi so zdravot-
n˘m postihnutím na prevádzkovanie
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v okrese Vranov nad Topľou

Hlavný cieľ politiky zamestnanosti, ktorý bol stanovený na obdo-
bie rokov 2004 – 2006, je riešiť problém nízkej zamestnanosti
v regióne. Bol obsahom regionálneho SOP ĽZ. Tento program sa
zameriaval na riešenie problému prostredníctvom opatrení aktív-
nej politiky trhu práce.
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alebo vykonávanie samostatnej zárob-
kovej ãinnosti podºa § 57, príspevok na
ãinnosÈ pracovného asistenta podºa 
§ 59, príspevok na úhradu prevádzko-
v˘ch nákladov chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska a na úhradu
nákladov na dopravu zamestnancov
podºa § 60 zákona NR SR ã. 5/2004 Z. z.
o sluÏbách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov v znení
neskor‰ích predpisov. 

Schválen˘ rozpoãet na realizáciu
NP II bol Ústredím PSVR flexibilne
upravovan˘ na základe na‰ich poÏiada-
viek, kopírujúcich záujem koneãn˘ch
prijímateºov pomoci. Prvotn˘ rozpoãet
na roky 2004 aÏ 2006 predpokladal pre
ná‰ okres v˘davky v celkovej v˘‰ke 
7 491 685 Sk. Postupne na základe
vzrastajúceho záujmu bol zvy‰ovan˘ aÏ
na sumu 23 050 000 Sk. 

Za obdobie rokov 2004 – 2006 uzat-
voril ÚPSVR dohody s koneãn˘mi
prijímateºmi pomoci podºa § 56 na
celkom 38 chránen˘ch pracovn˘ch
miest, z toho na 24 pre UoZ. Dohod-
nutá suma predstavovala 7 690 179 Sk 
(4 867 888 Sk pre UoZ), pri skutoãne
vynaloÏenom ãerpaní v rokoch 
2004 – 2006 vo v˘‰ke 3 261 213,40 Sk 
(2 460 409,70 Sk pre UoZ). V nasle-
dujúcich rokoch 2007, resp. 2008, plá-
nujeme vynaloÏiÈ na záväzky z plnenia
t˘chto dohôd finanãné prostriedky vo
v˘‰ke cca 4 400 000 Sk (2 400 000 Sk
pre UoZ).

V hodnotenom období rokov 2004 –
2006 uzatvoril ÚPSVR dohody s obãan-
mi so ZP podºa § 57 na celkom 35 chrá-
nen˘ch pracovn˘ch miest. Dohodnutá
suma predstavovala 7 441 418 Sk, pri
skutoãne vynaloÏenom ãerpaní finanã-
n˘ch prostriedkov v rokoch 2004 –
2006 vo v˘‰ke 5 352 757,50 Sk. V nasle-
dujúcich rokoch 2007, resp. 2008, plá-
nujeme vynaloÏiÈ na záväzky z plnenia
t˘chto dohôd finanãné prostriedky vo
v˘‰ke cca 2 000 000 Sk.

Na podporu uÏ existujúcich miest
vynaloÏil ÚPSVR v súlade s NP II na
úhradu prevádzkov˘ch nákladov CHD
podºa § 60 v období rokov 2005 a 2006
celkom 6 902 712,90 Sk. T̆ mto podpo-
ril v roku 2005 celkom 105 existujúcich
pracovn˘ch miest a v roku 2006 podpo-
ril v chránen˘ch dielÀach, resp. chrá-
nen˘ch pracoviskách, 80 chránen˘ch
pracovn˘ch miest.

Z uvedeného vypl̆ va, Ïe v rámci NP II
do‰lo pri schválenom rozpoãte na roky
2004 aÏ 2006 vo v˘‰ke 23 050 000 Sk k ãer-
paniu finanãn˘ch prostriedkov v celkovej
sume 15 516 684 Sk, ão predstavuje vy‰e
67 %. Zvy‰n˘ch 33 % nevyãerpan˘ch
finanãn˘ch prostriedkov, ktoré predstavujú
sumu 7 533 316 Sk, poÏiadame Ústredie
PSVR presunúÈ v rámci najbliÏ‰ej úpravy
rozpoãtu do rokov 2007, resp. 2008, keìÏe
záväzky z uÏ podpísan˘ch dohôd predsta-
vujú sumu cca 6 600 000 Sk.

Situáciu na trhu práce v okrese
Vranov nad Topºou charakterizuje
nízka zamestnanosÈ obyvateºstva. Oso-
bitnú skupinu tvoria obãania so zdra-
votn˘m postihnutím, ktor˘ch zamest-
nanosÈ je veºmi nízka. Odhadujeme, Ïe
poãet potenciálne zamestnateºn˘ch
obãanov so zdravotn˘m postihnutím
aj z radov ekonomicky neaktívnych
obãanov je cca 1 500 osôb.

Vzdelávanie a príprava pre trh
práce v súlade s §§ 44 – 46 zákona NR
SR ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamest-
nanosti a o zmene a doplnení niekto-
r˘ch zákonov v znení neskor‰ích pred-
pisov bolo v období od 1. 2. 2004 do 
30. 4. 2006 realizované prostredníc-
tvom NP III – „Vzdelávanie a prípra-
va nezamestnan˘ch pre trh práce“.
Nadväzne na tento projekt poãnúc
dÀom 20. 3. 2006 sa rozbehol projekt
NP IIIa – „Vzdelávanie a príprava pre
trh práce a zamestnanecká prax“
s plánovan˘m ukonãením k 30. 6.
2008. Zabezpeãenie implementácie
NP III a NP III a je v súlade s le-
gislatívou Slovenskej republiky
a legislatívou Európskeho spoloãen-
stva a v súlade s dokumentmi a pred-
pismi pre zabezpeãenie implementá-
cie Sektorového operaãného programu
ªudské zdroje. Národné projekty sú
spolufinancované z 80 % z prostried-
kov ESF a z 20 % zo ‰tátneho rozpoãtu
SR.

Úrad poskytuje UoZ zaraden˘m do
VzPrTP príspevok na vzdelávanie
diferencovane aÏ do v˘‰ky 100 %.
Okrem príspevku na samotné vzdelá-
vanie úrad uhrádza UoZ v˘davky na
cestovné, stravné a ubytovanie a rodi-
ãom starajúcim sa o dieÈa pred zaãatím
povinnej ‰kolskej dochádzky môÏe
poskytnúÈ príspevok na sluÏby pre
rodinu s deÈmi.

V súvislosti s novelizáciou zákona
o sluÏbách zamestnanosti platnou od
1. 1. 2006 samotné VzPrTP heterogén-
ne ãlenenie. V súlade s vyhlá‰kou
MPSVR ã. 44/2004 je v rámci § 46 je
moÏné realizovaÈ tieto vzdelávacie
aktivity:� a) vzdelávacie aktivity zamerané na

dokonãenie vzdelania na strednej
‰kole poãas jedného ‰kolského roka
na úãely získania dokladu o ukon-
ãení vzdelania na strednej ‰kole
v poslednom roãníku základnej
‰koly,� b) vzdelávanie a príprava na kon-
krétne pracovné miesto u zamestná-
vateºa na základe jeho prísºubu na
prijatie do zamestnania,� c) vzdelávanie a príprava pre trh
práce na zaãatie prevádzkovania
alebo vykonávania samostatnej
zárobkovej ãinnosti, � d) iné vzdelávacie aktivity.

ÚPSVR vo Vranove nad Topºou rea-
lizuje od februára 2004 aktivaãnú ãin-
nosÈ uchádzaãov o zamestnanie
v rámci Národného projektu V – Akti-
vácia nezamestnan˘ch a nezamestna-
n˘ch s nízkou motiváciou odkázan˘ch
na dávku v hmotnej núdzi.

NP V je financovan˘ z prostriedkov
ESF a z prostriedkov ‰tátneho roz-
poãtu SR.

Hlavn˘m cieºom projektu je pod-
pora udrÏiavania pracovn˘ch návy-
kov uchádzaãov o zamestnanie (ìalej
len „UoZ“) s dôrazom na dlhodobo
nezamestnan˘ch a nezamestnan˘ch
v hmotnej núdzi ako prostriedok zvy-
‰ovania ich zamestnateºnosti. Stanove-
n˘ cieº moÏno dosiahnuÈ prostredníc-
tvom zapojenia obcí a ìal‰ích subjek-
tov podºa § 52 ods. 5 zákona NR SR 
ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestna-
nosti a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov (ìalej len „zákon o sluÏbách
zamestnanosti“) do spolupráce pri rie-
‰ení miestnej zamestnanosti. V rámci
projektu je zabezpeãovaná a financo-
vaná aktivaãná ãinnosÈ v zmysle § 52
zákona o sluÏbách zamestnanosti
a aktivaãn˘ príspevok UoZ, ktor˘ sa
zúãastÀuje na vykonávaní men‰ích
obecn˘ch sluÏieb alebo dobrovoº-
níckych prác v zmysle § 12 ods. 4,
písm. c. zákona NR SR ã. 599/2003
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov (ìalej
len zákon o hmotnej núdzi). 

Na obdobie rokov 2004 – 2006 bol
schválen˘ rozpoãet v sume 71 942 000
Sk. Schválen˘ rozpoãet na rok 2004
ãinil 14 727 000 Sk, v tej istej v˘‰ke bol
aj ãerpan˘, v roku 2005 bol schválen˘
rozpoãet vo v˘‰ke 24 140 000 Sk a v tej
istej v˘‰ke bol aj ãerpan˘ a v roku 2006
bola v˘‰ka rozpoãtu 33 075 000 Sk,
zatiaº ão ãerpanie predstavuje sumu 
27 288 000 Sk. Narastajúci objem
finanãn˘ch prostriedkov v rozpoãte
i ãerpaní v rámci projektu vypovedá
o narastajúcom záujme zo strany
oprávnen˘ch subjektov o tento nástroj
aktívnej politiky trhu práce. ZároveÀ
môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe rozpoãet na
uvedenom projekte za hodnotené obdo-
bie bol dostaãujúci.

V rokoch 2004 – 2006 bola predsta-
vovala suma ãerpan˘ch finanãn˘ch
prostriedkov v˘‰ku 66 155 000 Sk,
v súvislosti s t˘m vytvorené dohodnuté
pracovné miesta pre UoZ v poãte 15 952
(zaraden˘ch 16 957 UoZ) a pracovné
miesta pre koordinátorov v poãte 815
(827 zaraden˘ch UoZ) v okrese Vranov
nad Topºou dokazujú nielen masovosÈ
projektu a pretrvávajúci záujem oÀ zo
strany UoZ i subjektov organizujúcich
aktivaãnú ãinnosÈ, ale predov‰etk˘m
nevyhnutnosÈ celospoloãenského rie‰e-
nia citlivej sociálnej problematiky,
akou je nezamestnanosÈ a s Àou spojená
hmotná i sociálna núdza.
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Národn˘ projekt VII „Zv˘‰enie rozsa-
hu a kvality sluÏieb zamestnanosti
prostredníctvom informaãn˘ch a pora-
densk˘ch a odborn˘ch poradensk˘ch
nástrojov a sluÏieb“

Cieº: Modernizácia a roz‰írenie
poskytovania komplexného súboru
kvalitn˘ch informaãn˘ch a poraden-
sk˘ch a odborn˘ch poradensk˘ch slu-
Ïieb UoZ a ZoZ, s dôrazom na indivi-
duálny prístup, so zámerom zv˘‰iÈ ich
zamestnateºnosÈ a aktivizáciu a takto
uºahãiÈ ich uplatnenie sa na trhu práce.

Národn˘ projekt VII.a „Modernizá-
cia sluÏieb zamestnanosti podporou
rozvoja nástrojov a foriem informaã-
n˘ch a poradensk˘ch sluÏieb“

Cieº: VytvoriÈ podmienky pre rozvoj
a modernizáciu sluÏieb prvého kontaktu,� zv˘‰iÈ kvalitu a úroveÀ poraden-

sk˘ch sluÏieb prvého kontaktu,
poskytovan˘ch ‰tátnymi sluÏbami
zamestnanosti,� vytvoriÈ univerzálne postupy inte-
grovaného prístupu ku klientovi so
zdravotn˘m postihnutím,� zaviesÈ nové formy informaãno-
poradensk˘ch sluÏieb cez e-trh, di‰-
tanãné poradenstvo.

Národn˘ projekt VII.b „Zefektívne-
nie, modernizácia a zvy‰ovanie rozsa-
hu odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb“

Cieº: Modernizácia, zefektívnenie
a roz‰írenie poskytovania komplexné-
ho súboru kvalitn˘ch, odborn˘ch
poradensk˘ch sluÏieb UoZ s dôrazom
na individuálny prístup, so zámerom
zv˘‰iÈ ich aktivizáciu a zamestnateº-
nosÈ a uºahãiÈ ich uplatnenie sa na
trhu práce.

Absolventská prax bola od 1. 1. 2004
financovaná zo ·R a v zmysle § 51 bol
poskytovan˘ pau‰álny príspevok pre
absolventa ‰koly a zamestnávateºa, ako
aj náhrada poistného na úrazové poiste-
nie absolventa poãas v˘konu absolvent-
skej praxe.

Od 1. 8. 2004 je absolventská prax
realizovaná v rámci Národného projek-
tu IX, ktor˘ je financovan˘ z prostried-
kov ESF a ·R, s plánovan˘m ukonãe-
ním k 31. 1. 2008.

NP IX – „Absolventská prax“ je spo-
lufinancovan˘ z 80 % z prostriedkov
ESF a z 20 % zo ‰tátneho rozpoãtu SR.
Celkov˘ rozpoãet na absolventskú prax
v rámci NP IX. na roky 2004 – 2007
predstavuje 17 111 621 Sk, z toho
v˘davky na príspevky predstavujú 
16 937 119 Sk. Za rok 2004 v˘‰ka sku-
toãne vyãerpan˘ch finanãn˘ch pro-
striedkov na príspevky predstavuje 
694 500 Sk, za rok 2005 je to 6 247 301
Sk a za rok 2006 táto v˘‰ka predstavuje
ãiastku 3 670 526 Sk. Celková v˘‰ka
doposiaº vyãerpan˘ch finanãn˘ch pros-
triedkov na príspevky je 10 612 327 Sk.

VÝVOJ UPLATŇOVANIA 
NÁSTROJOV APTP
·tatistick˘ prehºad o vyuÏití nástrojov
na aktívnu politiku trhu práce (ìalej
len APTP) za jednotlivé mesiace roku
2006 sú k dispozícii v mesaãn˘ch ‰ta-
tistikách uplatÀovania nástrojov
APTP. Z prehºadu o medziroãnom
v˘voji uplatnenia nástrojov APTP
v okrese je zrejmé, Ïe do‰lo k v˘razné-
mu medziroãnému poklesu UoZ zara-
den˘ch do rekvalifikaãn˘ch kurzov 
(§ 46a) v rámci vzdelávania a prípravy
pre trh práce o 85,1 %, UoZ z radov
Ïien menej o 79,7 % a znev˘hodne-
n˘ch UoZ menej dokonca o 85,5 %.
S men‰ími medziroãn˘mi poklesmi sa
vyvíjalo i zapojenie UoZ do absolvent-
skej praxe (§ 51), keì celkov˘ poãet
zaraden˘ch absolventov poklesol
medziroãne o 45,6 %, poãet zarade-
n˘ch Ïien z radov evidovan˘ch absol-
ventov o 17,2 % a zaraden˘ch absol-
ventov z radov znev˘hodnen˘ch UoZ
poklesol dokonca o 35,9 %. V oboch
prípadoch to malo negatívny vplyv na
v˘voj EMN v dôsledku medziroãného
poklesu poãtu nedisponibiln˘ch UoZ
z uvedeného titulu.

K medziroãnému poklesu poãtov
umiestnen˘ch UoZ do‰lo aj vo vyuÏí-
vaní príspevku na zamestnávanie zne-
v˘hodnen˘ch UoZ (§ 50), keì poãet
umiestnen˘ch UoZ medziroãne klesol
o 34,4 %, poãet Ïien v tomto prípade
klesol o 17,2 % a poãet znev˘hodne-
n˘ch UoZ poklesol o 35,9 %. Obdobne
do‰lo aj k poklesu poãtov podpore-
n˘ch UoZ na vykonávanie samostatnej
zárobkovej ãinnosti (§ 49), kde do‰lo
k medziroãnému poklesu o 10,2 %,
poãet podporen˘ch Ïien z radov UoZ
poklesol v tomto prípade dokonca
o 26,1 % a poãet podporen˘ch znev˘-
hodnen˘ch UoZ poklesol u tohto
nástroja o 11,3 %. Medziroãn˘ pokles
uplatnenia tohto nástroja viedol k niÏ-
‰ím mesaãn˘m odtokom UoZ z evi-
dencie, ão tieÏ negatívne vpl˘valo na
celkov˘ v˘voj EMN.

Naopak, veºmi pozitívne sa medzi-
roãne vyvíjalo uplatnenie nástrojov
APTP na podporu zamestnávania
zdravotne postihnut˘ch UoZ, ãi uÏ
vytváraním chránen˘ch pracovísk,
resp. chránen˘ch dielní (§ 56), kde
do‰lo k nárastu poãtu umiestnen˘ch
UoZ o 142,9 %, nárastu umiestnen˘ch
Ïien dokonca o 500,0 % a k nárastu
umiestnen˘ch znev˘hodnen˘ch UoZ
o 183 %, alebo poskytovaním príspev-
ku zdravotne postihnut˘m UoZ na
zaãatie vykonávania samostatnej
zárobkovej ãinnosti (§ 57), kde do‰lo
k medziroãnému nárastu poãtu podpo-
ren˘ch UoZ o 100 %, Ïien o 20 %
a znev˘hodnen˘ch UoZ tieÏ o 100 %.
Progresívnym nástrojom bolo poskyto-
vanie pau‰álnych príspevkov (§ 54), 
za pomoci ktorého sa podarilo na trhu

práce umiestniÈ 261 UoZ, z toho 
41,37 % Ïien a 79,69 % znev˘hodne-
n˘ch UoZ. Za pomoci t˘chto 3 nástro-
jov sa podarilo na trhu práce umiestniÈ
v roku 2006 dovedna 93 zdravotne
postihnut˘ch osôb, ão je jednoznaãne
pozitívny v˘sledok uplatnenia nástro-
jov APTP pre rie‰enie problémov
regionálnej nezamestnanosti. 

OPODSTATNENOSŤ 
VYNALOŽENÝCH VSTUPOV 
V oblasti sociálnej politiky sa ‰tát
zameriava na sociálnu toleranciu
k ekonomicky najslab‰ím obãanom.
Nadväzne na stupeÀ zaostávania re-
giónu sú v na‰om okrese nevyhnutne
posilÀované vstupy do sociálneho
systému – predov‰etk˘m na sociálne
dávky a na ‰tátne dávky.

Rastúce v˘davky na sociálnu inklú-
ziu kopírujú sociálnu politiku ‰tátu
v jednotliv˘ch rokoch. V oblasti politi-
ky trhu práce sa zv˘‰enie vstupov pre-
javuje poklesom miery nezamestna-
nosti v regióne.

V regióne Vranov nad Topºou, kde
je nízka ekonomická aktivita obyvate-
ºstva a zaostávanie regiónu v porovna-
ní s ostatn˘mi oblasÈami Slovenska sa
naìalej prehlbuje, sú vyváÏené v˘dav-
ky do sociálneho systému nevyhnut-
né.

Pre urãité skupiny obyvateºstva by
mali byÈ ‰tátom poskytované a garan-
tované niektoré sociálne sluÏby, preto-
Ïe samosprávy sa chovajú väã‰inou
trhovo a zabezpeãujú len tie sociálne
sluÏby, ktoré neoslabujú ich ekono-
mické fungovanie v in˘ch oblastiach.
Pre tieto skupiny obyvateºstva by bola
prínosom ‰ir‰ia sieÈ neziskov˘ch orga-
nizácií podporovan˘ch ‰tátom, posky-
tujúcich sociálne a najmä v˘chovno-
vzdelávacie sluÏby, ktoré by pôsobili
na uvedomelosÈ obãanov a pomáhali
by im zmierÀovaÈ následky ich ne-
priaznivej sociálnej situácie.

V oblasti sluÏieb zamestnanosti by
pomoc pri vytváraní pracovn˘ch miest
a pri podpore podnikania nemala kon-
ãiÈ poskytnutím dotácií a vykonaním
kontroly plnenia uzatvoren˘ch dohôd,
ale mala by pokraãovaÈ napríklad na
úrovni ìal‰ieho poradenstva, vzdelá-
vania prípadne rekvalifikácie mal˘ch
a stredn˘ch podnikateºov so zreteºom
na udrÏateºnosÈ vytvoren˘ch pracov-
n˘ch miest.

Ing. MARCEL FIEDOR,
ved. odd. služieb zamestnateľnosti

ÚPSVR Vranov nad Topľou 
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849 UoZ. Z toho bolo 3 424 Ïien, ão predstavuje ich prie-
mern˘ podiel 49,99 %, priãom sa v priebehu roka pohybo-
val v rozpätí od najniÏ‰ieho podielu 45,87 % v januári aÏ po
najvy‰‰í podiel 53,09 % v auguste. Medziroãne sa priemer-
n˘ podiel Ïien na celkovom poãte UoZ zhor‰il o 2,55 %.

V˘raznou ãasÈou sa na prítoku UoZ do evidencie po-
dieºajú osoby po skonãení pracovného pomeru. Za celé
obdobie roku 2006 pri‰lo do evidencie dovedna 3 027 UoZ
od zamestnávateºov pri medziroãnom poklese o 396 osôb
a pri priemernom mesaãnom prítoku 252 osôb, ão predsta-
vuje pokles o 33 osôb. Ich podiel na celkovom prítoku do-
siahol v celoroãnom priemere 50,11 %, priãom najvy‰‰í prí-
tok bol v januári (62,83 %) a najniÏ‰í v septembri (21,45 %).
Najväã‰í prítok UoZ do evidencie „zabezpeãuje“ rezort sta-
vebníctva, z ktorého poãas roka do evidencie pribudlo 867
osôb, ão je 28,64 % (medziroãne pokles o 1,92 %) z celého
prítoku od zamestnávateºov, na druhom mieste je spraco-
vateºsk˘ priemysel, od ktorého pritieklo 798 UoZ s podie-
lom 26,36 % (- 2,62 % medziroãne) a na treÈom mieste
„prispievateºov“ sú ostatné spoloãenské, verejné, sociálne
a osobné sluÏby, z ktor˘ch prírastok do evidencie dosiahol
podiel 13,78 % (medziroãne + 3,23 %) s prítokom 417 UoZ
za cel˘ rok 2006. 

Z celkového poãtu 6 954 UoZ vyraden˘ch v roku 2006
z evidencie nastúpilo do zamestnania 3 924 UoZ (medzi-
roãne + 79), ão je 56,43 % (medziroãne – 0,36 %). Z nich
bolo umiestnen˘ch prostredníctvom úradu 2 304 UoZ 
(+ 902), ão predstavuje 58,72 % (+ 22,26 %) a vlastn˘mi
silami sa umiestnilo 1 620 UoZ, ão predstavuje 41,28 %.
Sankãne pre nespoluprácu z dôvodov vymenovan˘ch
v zákone bolo vyraden˘ch 1 615 UoZ (medziroãne + 52), ão
je 23,08 % z celkového poãtu vyraden˘ch (+ 0,14 %). Vyra-
den˘ch z ostatn˘ch dôvodov, zväã‰a na vlastnú ÏiadosÈ, ale
i z rôznych objektívnych dôvodov, medzi nimi i pre odchod
za prácou do cudziny bolo 1 363 UoZ (medziroãne + 52), ão
je 20,35 % pri medziroãnom náraste podielu o 0,22 %.

ŠTRUKTÚRA EVIDOVANÝCH NEZAMESTNANÝCH � veková ‰truktúra
Podiel skupiny vo veku nad 50 rokov s poãtom 1 002 UoZ
predstavuje 15,42 % z celkového poãtu evidovan˘ch neza-
mestnan˘ch pri medziroãnom náraste o 0,25 %. Ak k nej
priradíme skupinu UoZ v rozpätí 45 aÏ 49 rokov s poãtom
787 UoZ a podielom 12,11 % s medziroãn˘m poklesom
o 0,19 %, ktorá ‰pecificky v na‰om okrese prislúcha vzhºa-
dom na svoju problematickú umiestniteºnosÈ na trhu práce
medzi rizikové skupiny UoZ, tak je s celkov˘m poãtom 1 789
a podielom 27,54 % i naìalej rozhodujúcou problémovou
skupinou, ktorou sa je potrebné intenzívne zaoberaÈ. Súvisí
to aj s trval˘m nárastom priemerného veku UoZ v okrese.

Vysok˘ podiel Ïien stredného veku na celkovom poãte
nezamestnanosti Ïien potvrdzuje pokraãujúci problém so
zamestnanosÈou Ïien v okrese, keì Ïeny vo veku od 35 do
44 rokov, ktor˘ch bolo na konci roka v evidencii 880, ão

VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI V REGIÓNE 
Roãn˘ prítok 6 041 novo evidovan˘ch UoZ bol najniÏ‰í od
r. 1992. Poãet nezamestnan˘ch klesal v priebehu roka aÏ
do októbra, kedy bola dosiahnutá od r. 1992 historicky naj-
niÏ‰ia miera evidovanej nezamestnanosti 15,63 %. Tento
priazniv˘ v˘voj negatívne neovplyvnil ani prítok nov˘ch
absolventov v septembri. V ìal‰ích dvoch mesiacoch
miera nezamestnanosti mierne stúpala aÏ do decembra,
najmä z dôvodu návratu osôb zo sezónnych prác, ale aj
z dôvodu ukonãenia pracovného pomeru na dobu urãitú
a ukonãenia pracovného pomeru z organizaãn˘ch dôvo-
dov. Celkov˘ poãet uchádzaãov o zamestnanie (UoZ) vzrá-
stol na konci roka na 6 497 osôb, priãom medziroãne kle-
sol o 913 osôb, t. j. o 12,32 %. 

Disponibiln˘ poãet UoZ dosiahol v závere roka stav 5 558
osôb pri medziroãnom úbytku 722 osôb, ão predstavuje pokles
o 11,5 %. Miera evidovanej nezamestnanosti tak pri poãte 
33 698 ekonomicky aktívnych obyvateºov dosiahla úroveÀ
16,49 % pri medziroãnom poklese o 1,84 %. Tento stav sa
dosiahol napriek relatívnej stagnácii stavu nedisponibiln˘ch
UoZ, ktor˘ch priemern˘ podiel stúpol medziroãne z 13,11 %
len na 13,64 % zo v‰etk˘ch evidovan˘ch UoZ, keì sa dosiahol
priemern˘ stav 931 nedisponibiln˘ch UoZ mesaãne, najmä
v dôsledku v˘razného poklesu podielu UoZ na absolventskej
praxi, a to medziroãne o 0,94 % pri priemern˘ch 128 UoZ
oproti predo‰l˘m 203 UoZ na absolventskej praxi mesaãne.
V˘razne poklesol i podiel UoZ na rekvalifikácii, keì medzi-
roãne klesol o 0,68 % pri priemern˘ch 20 UoZ oproti predo-
‰l˘m 70 UoZ na rekvalifikácii v priemere mesaãne.

Napriek regionálne pozitívnemu v˘voju miery nezamest-
nanosti sa okres Vranov nad Topºou v celoslovenskom poradí
podºa evidovanej miery nezamestnanosti umiestÀoval v roku
2006 najhor‰ie na 13 a najlep‰ie na 16 mieste. V celoroãnom
priemere zaujal 14 prieãku celoslovenského rebríãka neza-
mestnanosti s priemernou MEN 17,56 %, ão je medziroãne
o dve prieãky hor‰ie, ale s priemernou MEN medziroãne lep-
‰ou o 0,77 %. Z uvedeného je zrejmé, Ïe okres Vranov nad
Topºou patrí medzi regióny s vy‰‰ou mierou nezamestnanos-
ti a táto je odrazom celkového prehlbovania hospodárskej
a ekonomickej stagnácie regiónu. Príãinu tohto nepriaznivé-
ho stavu treba hºadaÈ aj v geografickej polohe ná‰ho regiónu,
ktorá predstavuje bariéru pre ìal‰í hospodársky rozvoj. V˘voj
nezamestnanosti v roku 2006 v podstate, i keì na podstatne
niÏ‰ej úrovni, kopíroval priebeh predo‰l˘ch rokov. 

TOKY NEZAMESTNANOSTI
Do evidencie uchádzaãov o zamestnanie pritieklo v roku
2006 dovedna 6 041 osôb, ão pri súhrnom odtoku 6 954
osôb znamenalo absolútny medziroãn˘ odtok v poãte 913
UoZ. Pri priemernom mesaãnom prítoku 503 osôb a odtoku
580 osôb predstavoval priemern˘ absolútny mesaãn˘ pohyb
v evidencii UoZ pokles o 77 osôb. V dôsledku toho z poãia-
toãn˘ch 7 410 evidovan˘ch poklesol poãet evidovan˘ch na
konci roka na 6 497 osôb pri priemernom mesaãnom stave 6

Vývoj nezamestnanosti 
v okrese Vranov nad Topľou
V r. 2006 zaznamenával historické minimá. Vplývali na to sprísnené opatrenia vyplývajúce z noviel
zákona, mierne zlepšenie podnikateľskej klímy, ktorá zabezpečila tvorbu nových pracovných miest
najmä v obchode a službách. Pokračoval pokles zamestnanosti v spracovateľskom priemysle,
zastavil sa pokles zamestnanosti v stavebníctve, stabilizovala sa zamestnanosť v poľnohospodárs-
tve, v oboch prípadoch však s pretrvávajúcim vysokým vplyvom sezónnej zamestnanosti. 
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predstavuje podiel 26,49 % z celkového poãtu evidovan˘ch
nezamestnan˘ch Ïien, a to i napriek medziroãnému poklesu
ich podielu o 1,19 %. Oproti muÏom vo veku od 50 do 54
rokov je podiel Ïien v tejto preddôchodkovej vekovej kate-
górii podstatne vy‰‰í, keì zo v‰etk˘ch evidovan˘ch Ïien je
ich v tejto vekovej kategórii 12,07 %, ão je o 3,03 % viac neÏ
muÏov. 

Vo vzÈahu k ostatn˘m regiónom je v na‰om okrese vyso-
k˘ podiel nezamestnan˘ch vo veku do 19 rokov, ktor˘ pri
poãte 564 UOZ dosiahol koncom roka podiel 8,68 % s me-
dziroãn˘m nárastom o 0,43 %. Podiel muÏov v tejto vekovej
skupine prevaÏuje o 0,95 %.
K˘m podiel Ïien v jednotliv˘ch vekov˘ch kategóriách je
pomerne vyrovnan˘ s diferenciou 1 aÏ 2 %, tak podiel
muÏov v˘razne prevy‰uje v kategóriách od 20 do 29 rokov
veku, a to s diferenciou od 4 do 6 %, keì v oboch vekov˘ch
kategóriách je dovedna 969 muÏov, ão je 30,52 % zo v‰et-
k˘ch evidovan˘ch UoZ z radov muÏov.

� vzdelanostná ‰truktúra
V roku 2006 pretrvávala nepriaznivá vzdelanostná ‰truktú-
ra UoZ, o ãom svedãí skutoãnosÈ, Ïe aÏ 51,60 % UoZ malo
len úplné základné vzdelanie alebo bolo bez vzdelania pri
medziroãnom náraste aÏ o 5,36 % s v˘razn˘m posilnením
podielu UoZ s neukonãen˘m vzdelaním. Z poãtu 3 353 UoZ
so stupÀom vzdelania 0 a 1 tvorili Ïeny vy‰e 51,45 %. Spolu
s ìal‰ou nízko vzdelanostnou skupinou 2 a 3, ktorá poãtom
1 859 UoZ predstavovala 28,61 % z celkového poãtu UoZ,
tak je to dovedna 80,22 % z celkového evidovaného stavu
UoZ na konci roku 2006, ão predstavuje medziroãn˘ nárast
podielu nízko vzdelan˘ch UoZ o 2,04 %. Z toho muÏi tvo-
rili 51,30 % s medziroãn˘m poklesom v prospech podielu
Ïien o 4,40 %. Pomerne silnú skupinu tvorili stredo‰kolsky
vzdelaní uchádzaãi s maturitou v stupni 4 aÏ 6, ktorí v poãte
1 139 osôb predstavovali 17,53 % z celkového poãtu UoZ
pri medziroãnom poklese podielu na celkovom poãte UoZ
o 2,19 %. Îeny v tejto vzdelanostnej skupine predstavovali
podiel 62,07 % pri medziroãnom náraste o 1,15 %. S vy‰‰ím
a vysoko‰kolsk˘m vzdelaním bolo len 146 uchádzaãov, ão je
takmer zanedbateºn˘ch 2,25 % zo v‰etk˘ch UoZ pri medzi-
roãnom náraste o 0,14 %, priãom Ïeny sa na tomto stave
podieºali na 52,74 % pri medziroãnom náraste o 2,10 %.

� ‰truktúra podºa doby evidencie
V okrese sa osobitne sleduje tá skupina UoZ, ktorá je v evi-
dencii úradu dlh‰ie ako 12 mesiacov a z nej potom skupina
evidovan˘ch nad 24 mesiacov. Celá riziková skupina dlho-
dobo evidovan˘ch UoZ, ktorí sú v evidencii 13 a viac mesi-
acov, tvorila v mesaãnom priemere roka 2006 pri poãte 3 637
osôb 55,98 % zo v‰etk˘ch evidovan˘ch UoZ. Ich podiel sa
medziroãne zv˘‰il o 3,74 %. Priemern˘ podiel dlhodobo evi-
dovan˘ch Ïien dosiahol stav 60,45 % z ich celkového poãtu,
ão je medziroãne viac o alarmujúcich 4,34 %. Priemern˘
podiel dlhodobo evidovan˘ch muÏov medziroãne stúpol
o 2,60 % na 51,31 % z celkového poãtu evidovan˘ch muÏov.
Pomer muÏov a Ïien sa medzi UoZ evidovan˘mi 13 a viac
mesiacov zhor‰il v neprospech Ïien, keì ich podiel medzi-
roãne vrástol o 3,96 % na priemern˘ch 55,21 % v roku 2006.

Pohºad na vzdelanostnú ‰truktúru nezamestnan˘ch evi-
dovan˘ch 13 a viac mesiacov na konci roku 2006 hovorí, Ïe
vzdelanostne najniÏ‰ie skupiny 0 a 1 s priemern˘m mesaã-
n˘m poãtom 2 320 UoZ a skupiny 2 a 3 s poãtom 970 UoZ
tvoria spolu pri úhrnnom poãte 3 290 UoZ dovedna 87,76 %
z celkového poãtu evidovan˘ch 13 a viac mesiacov pri medzi-
roãnom náraste o 1,06 %. Paradoxom je, Ïe medzi dlhodobo
nezamestnan˘mi je aj 35 UoZ s vy‰‰ím, resp. vysoko-
‰kolsk˘m vzdelaním. Z pohºadu KZAM posledného zamest-
nania sa na stave dlhodobo nezamestnan˘ch najväã‰mi po-
dieºajú pomocní a nekvalifikovaní robotníci zaradení v trie-
de 9 s priemern˘m poãtom 1 486 UoZ mesaãne pri podiele
39,6 % s medziroãn˘m poklesom o 6,7 %. Vysok˘ podiel
medzi dlhodobo nezamestnan˘mi predstavuje aj priemer-
n˘ch 1 393 UoZ, ktorí doposiaº nepracovali, zaradení do trie-
dy A, ktorí predstavujú priemern˘ podiel 37,2 % mesaãne
pri medziroãnom náraste dokonca o 9,7 %. Medziroãne,
i keì len nepatrne, stúpol i podiel dlhodobo nezamestnan˘ch
v 5 triede KZAM o 0,3 %. V ostatn˘ch triedach do‰lo k med-
ziroãnému poklesu podielu dlhodoboevidovan˘ch UoZ.

� ‰truktúra podºa predo‰lého zamestnania 
Dlhodobo najpoãetnej‰ou skupinou UoZ z hºadiska predo‰lého
zamestnania boli poãas celého, ale aj na konci roka, osoby bez
pracovného zaradenia, t. j. uchádzaãi, ktorí do doby zaevido-
vania e‰te vôbec nepracovali a boli tak zaradení do triedy
KZAM „A“. Ich podiel s priemern˘m poãtom 2 977 UoZ dosia-
hol v roku 2006 v priemere 43,47 % mesaãne pri medziroãnom
náraste o 6,6 %. Tento v˘voj i‰iel v prospech v˘voja u pomoc-
n˘ch a nekvalifikovan˘ch pracovníkov v KZAM 9, v ktorej
bolo zaraden˘ch v priemere 1 925 UoZ s podielom 28,10 %
mesaãne zo v‰etk˘ch UoZ pri medziroãnom poklese o 3,13 %,
ktorí tak zaujali aÏ druhé miesto v poradí a tieÏ v prospech
KZAM tried 6, 7 a 8, v ktor˘ch bolo zaraden˘ch v priemere 985
UoZ mesaãne z radov kvalifikovan˘ch robotníkov v poºnohos-
podárstve a lesnom hospodárstve, remeselníkov, kvalifikova-
n˘ch v˘robcov, spracovateºov, opravárov a obsluhovaãov stro-
jov a strojn˘ch zariadení s podielom 14,38 % pri medziroãnom
poklese o 2,09 %, ãím sa táto kategória UoZ zaradila na tretie
poradie poãetnosti evidovan˘ch UoZ.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA UOZ

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA UOZ

� do 19 r. 6,68 %

� 20 – 29 r. 27,71 %

� 30 – 49 r. 24,01 %

� 40 – 49 r. 24,18 %

� 50 r. a viac 15,42 %

� vysokoškolské 2,31 %

� stredošk. s mat. 18,31 %

� stredošk. bez mat. 29,46 %

� základné 49,63 %

UOZ PODĽA DOBY EVIDENCIE

� do 6 mes. 31,48 %

� 7 – 12 mes. 12,54 %

� 13 – 24 mes. 16,76 %

� 25 a viac mes. 39,22 %

�
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Z pohºadu trvania evidencie patria do kategórie riziko-
v˘ch UoZ s dobou evidencie 13 a viac mesiacov predov-
‰etk˘m pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaradení
v triede 9, ktorí pri poãte 1 360 dlhodobo nezamestnan˘ch
UoZ predstavovali 75,97 % svojej kategórie, resp. 20,93 %
zo v‰etk˘ch evidovan˘ch UoZ na konci roku 2006 pri me-
dziroãnom poklese o 1,34 %. K rizikov˘m UoZ z pohºadu
KZAM patria aj uchádzaãi, ktorí do doby zaevidovania e‰te
vôbec nepracovali, a preto boli zaradení do triedy „A“, a pri-
tom sú v evidencii dlh‰ie ako 12 mesiacov. Títo s poãtom 
1 500 UoZ tvorili 50,37 % svojej kategórie, resp. predsta-
vovali 23,09 % zo v‰etk˘ch UoZ evidovan˘ch k 31. 12. 2006
pri medziroãnom náraste o 5,71 %. Táto trieda v‰ak zaují-
ma v˘znamné miesto aj medzi UoZ evidovan˘mi od 4 do
12 mesiacov, keì s poãtom 1 043 dosiahla podiel 35,02 %
zo svojej kategórie KZAM „A“ a 16,05 % zo v‰etk˘ch UoZ
evidovan˘ch na konci roku 2006 pri medziroãnom náraste
o 1,58 %. Túto skupinu tvoria najmä absolventi ‰kôl, k˘m
predo‰lú skupinu dlhodobo evidovan˘ch v KZAM „A“
tvoria zväã‰a Ïeny rómskej národnosti, ktoré nikdy pred
zaevidovaním nepracovali. 

� ‰truktúra podºa odvetvia ekonomick˘ch ãinností 
Najpoãetnej‰ou skupinou UoZ podºa OKEâ sú paradoxne
UoZ prislúchajúci do triedy L, ktorú predstavuje rezort
verejnej správy, obrany, ale i povinného sociálneho zabez-
peãenia, a to s poãtom 839 osôb, ktorí predstavujú podiel
23,84 % pri medziroãnom náraste o 3,55 %. Tento podiel
rozhodujúcou mierou ovplyvÀujú dlhodobo evidovaní UoZ,
ktorí boli pred zaevidovaním poberateºmi sociálnych dávok. 

Druhou najpoãetnej‰ou skupinou sú UoZ patriaci do trie-
dy F (stavebníctvo), ktorá poãtom 747 osôb predstavuje po-
diel 21,23 % podiel z celkového poãtu UoZ, ktorí mali pred
zaevidovaním nejaké zamestnanie, pri medziroãnom poklese

o 0,56 %. Táto skutoãnosÈ svedãí síce o pretrvávaní v˘razného
prepadu stavebníctva v okrese, ktoré sa ale pomaly stavia na
vlastné nohy, aby dosiahlo svoje postavenie z minulosti, keì
bolo jedn˘m z nosn˘ch zamestnávateºsk˘ch odvetví v regióne. 

Na tretej pozícii je spracovateºsk˘ priemysel patriaci do
triedy D, ktor˘ pri poãte 646 evidovan˘ch UoZ dosiahol
podiel 18,36 % z celkového poãtu UoZ, ktorí mali pred zae-
vidovaním nejakého zamestnávateºa, pri medziroãnom
poklese o 1,93 %, ão svedãí o pozviechaní sa urãit˘ch
odvetví spracovateºského priemyslu, predov‰etk˘m v oblas-
ti textilnej v˘roby, ale i zásluhou fyzick˘ch osôb podnikajú-
cich v priemyselnej v˘robe v odvetví spracovania dreva,
plastov a strojárskej v˘robe. Neposlednou v˘razne poãetnou
skupinou sú UoZ pochádzajúci z rezortu poºnohospodár-
stva a lesného hospodárstva patriaci do triedy A, ktorá
s poãtom 339 evidovan˘ch UoZ dosiahla podiel 9,63 % na
celkovom poãte UoZ, ktorí pri‰li do evidencie od zamestná-
vateºov pri medziroãnom poklese o 0,25 %.

PAVEL KRAUSPE, 
oddelenie IAaŠZ ÚPSVR Vranov nad Topľou

UOZ VYRADENÍ Z EVIDENCIE

� nastúpilo 
do zamestnania 327

� vyradených 
pre nespoluprácu 135

� vyradených 
z ostatných dôvodov 118

Oddelenie posudkových činností a oddelenie peňažných príspev-
kov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia pomáha
vytvoriť porovnateľné životné podmienky a šance pre občanov
s TZP – veta na prvý pohľad veľmi zrozumiteľná, no ak jej zmysel
analyzujeme, vidíme škálu ľudských osudov, trápenia, bezmoc-
nosti, tragédií, i nových pohľadov na hodnotu života a rodiny.

K problematike práceneschopných

Je preukázané, Ïe zamestnan˘
ãlovek je fyzicky zdrav‰í ako
nezamestnan˘. Strata zamest-

nania je dôvodom k obavám a staros-
tiam a má v˘znamn˘ vplyv aj na psy-
chické zdravie ãloveka. ByÈ v sociálnej
sieti neznamená len právo jednotlivca
byÈ ‰tátom zabezpeãen˘ v základn˘ch
Ïivotn˘ch potrebách, ale aj povinnosÈ
voãi ‰tátu a jeho in‰titúciám plniÈ to, ão
vyÏadujú právne predpisy upravujúce
a regulujúce fungovanie sociálnej siete.

Poãnúc januárom 2004 sa zmenil
systém poskytovania pomoci v hmot-
nej núdzi. Niektoré príspevky vyplá-
cané k dávke majú charakter motivaã-
n˘ a napæÀajú princíp zásluhovosti.
Príkladom je aktivaãn˘ príspevok. Kto
sa zapojí do obecn˘ch sluÏieb, resp.
dobrovoºníckych prác, môÏe si mesaã-
ne prilep‰iÈ sumou 1 900 Sk.

Zákon poãíta aj s t˘mi, ktor˘ch exis-
tenciu môÏe ohroziÈ napríklad prípad-
ná práceneschopnosÈ. Obãanom, ktorí
sú práceneschopní nepretrÏite viac ako
30 dní, je vyplácan˘ ochrann˘ príspe-
vok v rovnakej v˘‰ke. Poãas trvania
práceneschopnosti obãan evidovan˘ na
úrade práce sa nemusí v rámci periodici-
ty pravidelne hlásiÈ u svojho sprostred-
kovateºa, resp. odborného poradcu.

Mnohí klienti ná‰ho úradu vytu‰ili
moÏnosÈ vylep‰iÈ rodinn˘ rozpoãet bez
aktívneho prístupu k povinnostiam.
Pacient sa stal klientom lekára a tak
niekedy nie je pre obãana problémom
obstaraÈ si doklad o práceneschopnosti.
Ten poslúÏi pre vyplatenie ochranného
príspevku alebo ospravedlnenie pred
sprostredkovateºom alebo poradcom.
Nie je v˘nimkou, keì je predpokladom
aj na krytie ãiernej práce. 

K 31. 3. 2007 stav poãtu prácene-
schopn˘ch UoZ evidovan˘ch na
ÚPSVR Vranov nad Topºou dosiahol
hranicu 900, ão predstavuje 14,01 %
podiel na celkovom poãte evidova-
n˘ch UoZ. Nakoºko nebola v okrese
Vranov nad Topºou vyhlásená chríp-
ková epidémia, predpokladáme, Ïe za
vysokou chorobnosÈou UoZ sa skr˘-
vajú iné dôvody. V prevaÏnej miere sa
jedná o prekrytie doby nelegálnej
práce a zároveÀ získanie nároku na
ochrann˘ príspevok.

SkutoãnosÈ, Ïe ide o závaÏn˘ pro-
blém, dokazuje medziroãn˘ v˘voj
podielu práceneschopn˘ch UoZ,
ktor˘ z roka na rok rastie. Rie‰enie
problému úãelov˘ch potvrdení o prá-
ceneschopnosti vidíme v sprísnení
podmienok pre poskytovanie ochran-
ného príspevku, ako aj diferencovanie
jeho v˘‰ky v porovnaní s aktivaãn˘m
príspevkom.

Ing. JÁN ŠVEDA,
vedúci OIPSS 

ÚPSVR Vranov nad Topľou
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NÁRODNÝ PROJEKT Č. VII A
IPS bolo zriadené v rámci Národného
projektu ã. VII A: „Modernizácia slu-
Ïieb zamestnanosti podporou rozvoja
nástrojov a foriem informaãn˘ch
a poradensk˘ch sluÏieb“ na ÚPSVR vo
Vranove nad Topºou.

IPS ponúka sluÏby:� samoobsluÏné vyhºadávanie infor-
mácií,� informaãné letáky s informáciami
o aktuálnom stave na trhu práce, záko-
noch a právnych predpisoch, o moÏnos-
tiach zamestnania sa na území SR a v ‰tá-
toch EÚ, sluÏbách poskytovan˘ch
ÚPSVR, podmienkach nároku na dávku
v nezamestnanosti, moÏnostiach a pod-
mienkach úãasti na programoch aktív-
nych opatrení trhu práce a na aktivaãnej
ãinnosti v zmysle zákona ã. 5/2004 Z. z.
sluÏbách zamestnanosti a zmene a dopl-
není niektor˘ch zákonov, zákone o nele-
gálnej práci a nelegálnom zamestnávaní,
nárokoch na dávku v hmotnej núdzi,
absolventskej praxi, ako a kde si hºadaÈ
zamestnanie a iné,� programy pre voºbu povolania,� aktuálne zoznamy voºn˘ch prac.
miest v regióne, SR,� ponuky voºn˘ch pracovn˘ch miest
EURES-u, s moÏnosÈou nav‰tíviÈ aj
zahraniãné webové stránky,� aktuálne ponuky na vzdelávanie
a prípravu na povolanie,� klient si môÏe na základe priprave-
n˘ch vzorov vytvoriÈ vlastn˘ profesijn˘,
‰truktúrovan˘ Ïivotopis, motivaãn˘ list,
ÏiadosÈ o prijatie do pracovného pomeru
a iné úradné písomnosti,� poskytovanie di‰tanãného poraden-
stva prostredníctvom telefónnej linky. 

SLUŽBY IPS
V 2006 nav‰tívilo IPS viac ako 4 200
klientov. 89 % z nich tvoria UoZ, zvy‰ok
klienti, ktorí sú ohrození stratou zamest-
nania, záujemcovia o zamestnanie a iní
(‰tudujúci a dobrovoºne nezamestnaní).
Pri individuálnych a skupinov˘ch stret-
nutiach s UoZ, ktorí sú v evidencii, sme
zaznamenali v priebehu sledovania
poskytovan˘ch sluÏieb väã‰í záujem
o sluÏby, ktor˘ch obsahom sú komplexné
informácie pre UoZ o moÏnostiach
a podmienkach evidencie na ÚPSVR,
zákone o sluÏbách zamestnanosti, pod-

mienky vzniku nároku na dávku v neza-
mestnanosti, aktivaãn˘ príspevok atì.
SluÏby IPS vyuÏíva aj podstatná ãasÈ
zamestnávateºov v regióne. Spolupráca
s nimi sa realizuje telefonicky, interne-
tom, po‰tou. Najviac prejavujú záujem
o sluÏby zamerané na v˘ber vhodn˘ch

zamestnancov a informácie o podmien-
kach priznania príspevkov v rámci
nástrojov aktívnej politiky trhu práce na
vytvorené pracovné miesta.

ZamestnanosÈ v okrese Vranov nad
Topºou pokr˘vajú hlavne odvetvia: sta-
vebnej v˘roby, poºnohospodárstva, dre-
várskeho a textilného priemyslu. Rezorty
stavebnej v˘roby a poºnohospodárstva sú
charakteristické sezónnosÈou, negatívne
vpl˘vajú na nezamestnanosÈ v zimnom
období. V‰eobecn˘m trendom je aj racio-
nalizácia v˘roby v podnikoch, ão má za
následok, Ïe ºudia sú ohrození stratou
zamestnania. V 2006 nav‰tívilo IPS 228
ºudí ohrozen˘ch stratou zamestnania,
ktor˘m sa poskytujú sluÏby zamerané na
voºné pracovné miesta a s t˘m súvisiace
vypracovanie potrebn˘ch písomností:
ÏiadosÈ do zamestnania, motivaãn˘ list
a Ïivotopis, moÏnosÈ oslovenia zamest-
návateºa telefonicky, prostredníctvom
internetu. Dôsledky ohrozenia straty
zamestnania sa snaÏíme eliminovaÈ indi-
viduálnym prístupom. ëal‰ou aktivitou
IPS je spolupráca so S· za úãelom posky-
tovania preventívneho poradenstva Ïia-
kom maturitn˘ch a konãiacich roãníkov.
Jednotlivé druhy sluÏieb sú poskytované
formou individuálneho poradenstva pre

v˘chovn˘ch poradcov osobne na pôde
‰kôl, telefonicky alebo po‰tou. Spoluprá-
ca so Ïiakmi prebieha na ‰kolách formou
skupinov˘ch stretnutí, ktor˘m sa posky-
tujú informácie o aktuálnom stave na
trhu práce s dôrazom na vhodn˘ v˘ber
vysoko‰kolského ‰túdia, o spôsoboch
hºadania zamestnania, informácie o zása-
dách komunikácie so zamestnávateºmi,
informovanie, ão v prípade, ak nebudú
prijatí na V· alebo do pracovného pome-
ru, informácie o podmienkach, postupe
a v˘hodách, resp. nev˘hodách evidencie
na ÚPSVR, o moÏnostiach vykonávania
absolventskej praxe u zamestnávateºov.

PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
SluÏby spoãívajúce v odovzdávaní infor-
mácií o trhu práce sú prístupné aj ‰ir‰ej
verejnosti, preto kaÏd˘ má moÏnosÈ zís-
kaÈ informácie o sluÏbách zamestnanosti.
Ide prevaÏne o osobné náv‰tevy na úrade
a di‰tanãné poradenstvo. Sú orientované
na oblasÈ ponuky voºn˘ch pracovn˘ch
miest a nástrojov aktívnej politiky trhu
práce. Z pohºadu stupÀa vzdelania nav-
‰tívilo IPS 50 % klientov s vysoko‰kol-
sk˘m vzdelaním, 40 % so stredo‰kol-
sk˘m vzdelaním a 10 % s niÏ‰ím vzdela-
ním. Najviac vyuÏívané sú: vyhºadávanie
voºn˘ch pracovn˘ch miest VPM, vyuÏí-
vanie e-mailovej po‰ty, písanie Ïiadostí
o prijatie do zamestnanie, Ïivotopisov
a motivaãn˘ch listov, o vyuÏitie odbornej
literatúry súvisiacej s uplatnením sa na
trhu práce, ãasopisov (Profesia, Sociálna
politika a zamestnanosÈ) a stránok
www.eures.sk, www.upsvarvranov.sk,
www.profesia.sk, www.centrum.sk,
www.upsvar.sk. Denne nav‰tívi IPS
v priemere 20 klientov. Priestory IPS sú
k dispozícii verejnosti v rozsahu úrad-
n˘ch hodín.

Ing. JÁN ŠVEDA,
vedúci OIPSS ÚPSVR Vranov nad Topľou

V marci 2006 sme zriadili informačno-poradenské stredisko (IPS),
cieľom ktorého je zabezpečiť štandardnú kvalitu služieb zamestna-
nosti, informačných a poradenských služieb, poskytnúť viac možnos-
tí pri hľadaní zamestnania pre uchádzačov o zamestnanie, zdravotne
postihnutých uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na UoZ so ZP
prehodnotených posudkovým lekárom, záujemcov o zamestnanie,
zamestnávateľov, študentov SŠ a ohrozených stratou zamestnania.

Informačno-poradenské stredisko 
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POMOC V HMOTNEJ NÚDZI 
Podmienky nároku na poskytovanie
dávok a príspevkov k dávke v hmot-
nej núdzi upravuje zákon ã. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v znení neskor‰ích predpi-
sov, ktor˘ vstúpil do platnosti dÀom
1. 1. 2004. Hmotná núdza podºa tohto
zákona je stav, keì príjem obãana
a fyzick˘ch osôb, ktoré sa spoloãne

posudzujú, nedosahuje Ïivotné mini-
mum a príjem si títo obãania nemôÏu
zabezpeãiÈ alebo zv˘‰iÈ vlastn˘m pri-
ãinením. KeìÏe oproti predchádzajú-
cej právnej úprave v tejto oblasti sa
zmenil okruh spoloãne posudzova-
n˘ch osôb, vo februári 2004 do‰lo
k v˘raznému poklesu poãtu pobera-
teºov dávky, postupne sa zvy‰oval
a prudko vzrástol v poslednom ‰tvrÈ-
roku 2006, kedy do systému pomoci
v hmotnej núdzi pribudli najmä
dôchodcovia s nízkym dôchodkom
(tab.1).

V˘‰ka finanãn˘ch prostriedkov
vynaloÏená na dávky v hmotnej
núdzi a príspevky k dávke je odvode-
ná v závislosti od poãtu poberateºov
a súm, ktoré sú stanovené zákonom
a ktoré sú kaÏdoroãne zvy‰ované 
k 1. septembru kalendárneho roka
nariadením vlády SR (tab. ã. 2).

Agendu poskytovania pomoci
v hmotnej núdzi na na‰om odbore
vykonáva 20 pracovníkov na praco-
visku vo Vranove nad Topºou a 6 pra-
covníkov na vysunutom pracovisku
odboru v Hanu‰ovciach nad Topºou.
Práca je to namáhavá, keìÏe kliente-
lu tvorí veºmi rôznorodá skupina
ºudí – dlhodobo nezamestnaní
a ÈaÏko zamestnateºní, závislí na
návykov˘ch látkach, bezdomovci,
prepustení z v˘konu trestu, osamelí
rodiãia s deÈmi a pod. a kaÏd˘ z nich
si vyÏaduje individuálny prístup.
Okrem toho vzhºadom na ãasté
zmeny v legislatíve sú pracovníci
nútení systematicky dopæÀaÈ svoje
vedomosti individuálnym ‰túdiom
odbornej literatúry a neustále sa
meniacimi predpismi a zákonmi, kto-
r˘ch ovládanie je nevyhnutnou
súãasÈou rozhodovacej ãinnosti. 

ODDELENIE SOCIÁLNOPRÁVNEJ
OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ
KURATELY
·tatistiky SR hovoria o zvy‰ujúcom sa
poãte neúpln˘ch rodín, narastajúcom
poãte detí naroden˘ch mimo manÏelstva,
stúpajúcej rozvodovosti, klesajúcej pô-
rodnosti a zniÏujúcej sa priemernej
veºkosti rodiny. Vo svete stúpa detská
kriminalita a SR v tomto trende nijako
nezaostáva. Z pohºadu sociálnych pra-

covníkov to svedãí o nutnosti venovaÈ
veºkú pozornosÈ práci s rodinou, klásÈ
dôraz na prevenciu, na ochranu práv
a právom chránen˘ch záujmov obãanov,
najmä detí. Zákon ã. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v spojitosti so zákonom 
ã. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov komplex-
ne upravuje sociálnoprávnu ochranu detí
a sociálnu kuratelu na zabezpeãenie
predchádzania vzniku krízov˘ch situácií
v rodine, ochrany práv a právom chráne-
n˘ch záujmom detí, predchádzania
prehlbovaniu a opakovaniu porúch psy-
chického v˘vinu detí a plnolet˘ch fyzic-
k˘ch osôb a na zamedzenie nárastu so-
ciálno-patologick˘ch javov. Pracovníci
na úseku sociálnoprávnej ochrany detí
realizujú opatrenia na zabezpeãenie
ochrany dieÈaÈa, ktorá je nevyhnutná pre
jeho blaho a ktorá re‰pektuje jeho najlep-
‰í záujem podºa medzinárodného doho-
voru, v˘chovu a v‰estrann˘ v˘vin dieÈaÈa
zabezpeãiÈ v jeho prirodzenom rodinnom
prostredí a pokiaº dieÈa nemôÏe byÈ
vychovávané vo vlastnej rodine zabezpe-
ãiÈ mu náhradné prostredie. Úsek sociál-
nej kurately má na starosti súbor opatre-
ní na odstránenie, zmiernenie a zamedze-
nie prehlbovania alebo opakovania
porúch psychického v˘vinu, fyzického
v˘vinu a sociálneho v˘vinu dieÈaÈa
a plnoletej fyzickej osoby a poskytovania
pomoci v závislosti od závaÏnosti poru-
chy a situácie, v ktorej sa nachádza dieÈa
alebo plnoletá fyzická osoba. V rámci
organizaãnej ‰truktúry úradu tvorí súãasÈ
oddelenia SPOD a SK referát poraden-
sko-psychologick˘ch sluÏieb. Plní úlohy
formou poskytovania poradensko-psy-
chologick˘ch sluÏieb v oblasti náhradnej
rodinnej starostlivosti, profesionálnej

rodiny, psychologickej a poradenskej
pomoci dieÈaÈu, rodiãom alebo plnoletej
fyzickej osobe pri rie‰ení v˘chovn˘ch
a rodinn˘ch problémov, problémov
v správaní dieÈaÈa a jeho negatívnych
dôsledkov v ‰kole, v rodinn˘ch a sociál-
nych vzÈahoch, v oblasti rozvodového
a porozvodového poradenstva a psycho-
logickej pomoci manÏelom, rodiãom
malolet˘ch detí, malolet˘m deÈom,
v oblasti pomoci rodine s problémom
násilia, drogovej závislosti, pomoc pri
krízov˘ch situáciách ne‰Èastiach a pri
závaÏn˘ch Ïivotn˘ch zmenách. Sociálni
pracovníci v praxi bez súãinnosti viace-
r˘ch zainteresovan˘ch zloÏiek – obecné
úrady, komunitní sociálni pracovníci,
‰koly, zdravotnícke zariadenia, polícia,
súdy, prokuratúra a ìal‰ích subjektov
nebolo moÏné niektoré prípady rie‰iÈ. 

POSKYTOVANIE ŠTÁTNYCH 
SOCIÁLNYCH DÁVOK 
Odd. ‰tátnych sociálnych dávok (·SD)
sa podieºa na rie‰ení niektor˘ch Ïivot-
n˘ch situácií, ako je narodenie dieÈaÈa,
v˘Ïiva a v˘chova dieÈaÈa, podpora
náhradnej starostlivosti a úmrtie ãlove-
ka. Najväã‰iu ãasÈ poberateºov ·SD tvo-
ria poberatelia prídavku na dieÈa, a to 
60 % z celkového poãtu poberateºov.
Poãet poberateºov rodiãovského prís-
pevku závisí od demografického v˘voja
v okrese. V r. 2006 to bolo cca 16 %
z celkového poãtu poberateºov. Okrem
opakovan˘ch ·SD sa na oddelení vyplá-
cajú aj jednorazové príspevky, a to prís-
pevok pri narodení dieÈaÈa, príspevok
na pohreb, jednorazov˘ príspevok na
podporu náhradnej starostlivosti pri
vzniku a zániku náhradnej starostlivosti
(od 1. 1. 2006) a od 1. 1. 2007 sa vyplá-
ca jednorazov˘ príspevok pri narodení
prvého dieÈaÈa v sume 11 000 Sk.

·SD sú vyplácané oprávnen˘m
osobám (rodiãom detí, osobám, kto-
r˘m sú detí zverené do náhradnej
osobnej starostlivosti), prídavok na
dieÈa sa vypláca aj prostredníctvom
osobitného príjemcu (vo väã‰ine prí-
padov obce), a to v prípade zanedbania
starostlivosti oprávnenej osoby o dieÈa
alebo v prípade zanedbávania povin-
nej ‰kolskej dochádzky. Poãet detí
s nedbalou ‰kolskou dochádzkou k 31.
12. 2004 bolo 325, k 31. 12. 2005 bolo
302 detí a k 31. 3. 2007 bolo 323 detí.
Z t˘chto ‰tatistík vypl˘va, Ïe v˘platou
prídavku na dieÈa prostredníctvom
obce z dôvodu zanedbávania povinnej
‰kolskej dochádzky sa nerie‰i problém
detí s nedbalou ‰kolskou dochádzkou,
nakoºko nie je zaznamenan˘ pokles
t˘chto detí. 9 pracovníkov oddelenia
zabezpeãuje komplexnú agendu ·SD,
ãím sa zefektívnila práca s klientom,
pretoÏe v‰etky nároky v tejto oblasti si
vybaví u jedného pracovníka. 

Posledné roky priniesli množstvo zmien, na jednej strane vníma-
ných bežným človekom pozitívne, na druhej negatívne. Vnímajú
to i pracovníci všetkých oddelení odboru sociálnych vecí a rodiny
nášho ÚPSVR cez nápor občanov odkázaných na pomoc a šírkou
a zložitosťou problémov. 

Cieľ – spokojnosť klientov
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Okrem dávok vyplácan˘ch podºa slo-
venskej legislatívy sa na oddelení vyko-
náva aj agenda koordinácie dávok
v rámci EÚ na základe nariadení rady
EHS ã. 1408/71 a nariadení EHS ã. 574,
ktoré majú právnu pôsobnosÈ a sú pria-
mo uplatniteºné vo v‰etk˘ch ãlensk˘ch
‰tátov. Podºa v‰eobecn˘ch pravidiel má
zamestnanec vykonávajúci zárobkovú
ãinnosÈ v niektorom z ãlensk˘ch ‰tátov
EÚ nárok na rodinné dávky (prídavok na
dieÈa a rodiãovsk˘ príspevok) stanovené
vnútro‰tátnou legislatívou, ktorá sa na
neho vzÈahuje tak, ako na obãana daného
â·, a to i vtedy, ak má trvalé bydlisko
v inom ãlenskom ‰táte, ako je ‰tát za-
mestnania. V porovnaní s r. 2004 bol ná-
rast migrujúcich obãanov k 31. 12. 2006
o 91 %. Pracovníci ·SD vykonávajúci
túto agendu usmerÀujú a pouãujú klien-
tov o moÏnosti uplatnenia nároku na
rodinné dávky v inom ãlenskom ‰táte. 

STAROSTLIVOSŤ O OBČANA S ŤZP 
Poskytovanie sociálnej pomoci je nápl-
Àou práce 2 oddelení odboru: odd.
posudkov˘ch ãinností a odd. peÀaÏ-
n˘ch príspevkov na kompenzáciu so-
ciálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotné-
ho postihnutia. Ich je úzko spojená,
jedno bez druhého by nemohlo existo-
vaÈ. NáplÀou odd. posudkov˘ch ãinnos-
tí je posudzovanie sociálnych dôsled-
kov ËZP (t. z. znev˘hodnenia, ktoré má
obãan s ËZP v porovnaní so zdrav˘m
obãanom toho istého veku, pohlavia
a za t˘ch ist˘ch podmienok) a na zmier-

nenie alebo prekonanie t˘chto dôsled-
kov navrhnúÈ jednotlivé formy kompen-
zácie. Odd. peÀaÏn˘ch príspevkov na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov
následne rozhoduje o priznaní, resp.
nepriznaní jednotliv˘ch peÀaÏn˘ch
príspevkov, o ktoré klient písomne poÏi-
adal. V˘sledkom dobrej spolupráce
oddelení je kancelária prvého kontaktu,
ktorá je na na‰om úrade zriadená od 
r. 2004 a v ktorej cez úradné hodiny
poskytuje komplexné poradenstvo
a pomáha obãanom pri vybavovaní
potrebn˘ch dokladov pracovníãka
z kaÏdého oddelenia. Posudzovanie
sociálnych dôsledkov ËZP, ako aj rozho-
dovanie o nároku na peÀaÏné príspevky
sa vykonáva v súlade s príslu‰n˘mi
ustanoveniami §-ov zákona ã. 195/1998
Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskor-
‰ích predpisov. Je potrebné pozna-
menaÈ, Ïe od úãinnosti zákona, t. j. od 
1. 7. 1999, aÏ do 1. polroka 2005 pre
enormn˘ nárast Ïiadateºov o poskytnu-
tie peÀaÏn˘ch príspevkov nebolo
moÏné vybavovaÈ jednotlivé Ïiadosti
v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 60
dní. Zaãiatkom r. 2005 sme sa s t˘mto
problémom vysporiadali a v súãasnej
dobe sa väã‰ina Ïiadostí vybavuje do 30,
resp. do 60 dní (tab. ã. 3).

Poãet vydan˘ch preukazov pre obãa-
nov s ËZP sa odvíja od poãtu vydan˘ch
posudkov a rozhodnutí o vydaní preu-
kazu, aj keì nie v kaÏdom prípade si
obãan, ktor˘ bol uznan˘ za obãana
s ËZP, o vydanie preukazu poÏiada.

K˘m v r. 2004 bolo vydan˘ch 1 664
preukazov obãana s ÈaÏk˘m zdravot-
n˘m postihnutím, v r. 2005 to bolo 1
204 a v r. 2006 uÏ len 873 preukazov.
Pokles poãtu vydan˘ch preukazov je
spôsoben˘ t˘m, Ïe napriek vysokému
poãtu vydan˘ch posudkov sa v pre-
vaÏnej miere jedná o opätovné posú-
denie, ão znamená, Ïe posudzovaní
obãania uÏ sú drÏiteºmi preukazu
obãana s ËZP (tab. ã. 4).

Obãania s TZP patria k najzraniteº-
nej‰ím skupinám obyvateºstva, musia
ÏiÈ s fyzick˘m, ãi mentálnym hendike-
pom, ãasto v sociálnej izolácii, preto si
vyÏadujú mimoriadne citliv˘ prístup
zo strany sociálnych pracovníkov,
ktorí sa snaÏia zo v‰etk˘ch síl, no zlosÈ
na nepriazeÀ osudu sa obracia ãasto
proti nim, stávajú sa terãom uráÏok
a psychického tlaku. 

Je mnoÏstvo otázok, na ktoré nemá-
me moÏnosÈ daÈ uspokojivú odpoveì,
ale v spolupráci s in˘mi organizáciami
sa o to snaÏíme. 

Mgr. JOLANA SČERBOVÁ, 
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny 

Ing. MAROŠ MIKOVČÍK, 
vedúci oddelenia pomoci v hmotnej núdzi

Mgr. JAROSLAVA BENEŠOVÁ,
vedúca oddelenia SPO a kurately

Ing. MARTA SOTÁKOVÁ,
vedúca oddelenia štátnych soc. dávok

PhDr. MILENA JANOVICOVÁ, 
vedúca oddelenia posudkových činností 

ÚPSVR Vranov nad Topľou
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TAB. 1 VÝVOJ POČTU POBERATEĽOV DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI A PRÍSPEVKOV K DÁVKE
rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII priemer
2004 5 294 3 377 2 932 3 158 3 092 3 069 3 033 3 049 3 082 3 170 3 170 3 253 3 307
2005 3 602 3 570 3 572 3 824 3 596 3 582 3 550 3 515 3 534 3 447 3 574 3 569 3 578
2006 3 506 3 758 3 927 3 982 3 971 3 808 3 682 3 720 3 893 4 401 4 194 4 460 3 942

TAB. 2 VYPLATENÉ FIN. PROSTRIEDKY NA DÁVKU V HMOTNEJ NÚDZI A PRÍSPEVKY K DÁVKE (V TIS. SK)
rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII priemer
2004
2005 11 762 12 274 12 744 12 518 12 261 12 452 12 439 12 674 12 784 13 839 13 955 14 226 12 827
2006 14 070 14 227 14 910 15 375 15 151 14 727 14 618 14 567 14 744 16 885 16 705 16 621 15 217

TAB. 3
rok Počet vydaných posudkov Miera funkčnej poruchy pod 50% Miera funkčnej poruchy nad 50%
2004 6 468 426 1 924
2005 3 095 217 2 878
2006 2 267 119 2 148

TAB. 4 VÝVOJ POČTU POBERATEĽOV PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU ŤZP A ZA OPATROVANIE
rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII priemer
2004 44 374 11 887 33 371 33 484 33 541 33 564 33 615 33 696 33 199 33 682 33 807 33 925 33 512
2005 4 052 4 250 4 287 4 351 4 432 4 478 4 420 4 501 4 473 4 499 4 506 4 585 4 403
2006 4 574 4 601 4 648 4 668 4 698 4 735 4 716 4 769 4 696 4 746 4 726 4 723 4 691

TAB. 5 VÝVOJ ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV (V TIS. SK)
rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII priemer
2004 111 455 55 820 112 011 88 055 88 319 99 188 88 919 99 433 99 817 110 978 111 875 112 387 1 118 257
2005 10 680 12 974 11 271 12 996 13 822 14 768 12 480 13 085 12 271 12 740 12 444 13 412 152 943
2006 10 824 12 975 12 080 11 933 11 993 11 929 12 080 12 030 11 904 12 254 11 274 11 947 143 224
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ROZHOVOR

� Bulvár informoval o niektorých
témach, ktoré priamo súvisia
s vašou osobou. Zamestnancov Úst-
redia práce, sociálnych vecí a rodi-
ny a tiež zamestnancov jednotlivých
úradov práce zaujíma, aká je sku-
točnosť a čo je pravdy na interpretá-
ciách bulvárnych plátkov. Ako to
teda bolo v tom roku 2003 s „Pro-
gramom rozvoja v oblasti malého
a stredného podnikania“ a podpi-
som zmluvy so spoločnosťou MWH,
v ktorej ste v roku 2005 pracovali?

V roku 2003, keì bol spusten˘ „Pro-
gram rozvoja v oblasti malého a stred-
ného podnikania“, ktor˘ schválilo
Predstavenstvo Národného úradu práce
29. 4. 2003 na roky 2004 – 2010, som
bol riaditeºom Okresného úradu práce
v Dunajskej Strede. Na tomto úrade
som, mimochodom, pôsobil ako riadi-
teº nepretrÏite viac ako 13 rokov.
Predmetom vy‰‰ie uvedeného „Progra-
mu rozvoja v oblasti malého a stredné-
ho podnikania“ bolo poskytnutie nená-
vratného príspevku na úhradu úrokov
z úveru zamestnávateºom za úãelom
podpory vytvorenia nov˘ch pracov-
n˘ch miest.

Následne premietlo generálne riadi-
teºstvo NÚP uveden˘ program pre potre-
by OÚP do Internej normy NÚP ã. IN –
172 „Metodick˘ pokyn 4 – 46/2003“,
ktorej úãelom bolo upraviÈ postup pri
poskytovaní nenávratného príspevku
mal˘m a stredn˘m podnikateºom zo
zdrojov NÚP na úhradu úrokov z úveru
poskytnutého bankou v rámci Programu
rozvoja zamestnanosti v oblasti malého
a stredného podnikania schváleného
Predstavenstvom NÚP.

V zmysle uvedeného predkladali
následne zamestnávatelia, ktorí pláno-
vali vytváraÈ pracovné miesta, na jed-
notlivé územne príslu‰né OÚP svoje
Ïiadosti. Uveden˘ príspevok mohli zís-
kaÈ do v˘‰ky max. 4 mil. Sk. Îiadosti
bolo potrebné predloÏiÈ najneskôr do
31. 12. 2003. Následne posudzoval
súlad Ïiadosti s podmienkami progra-
mu OÚP, ktor˘ tieÏ overil údaje uvede-
né v Ïiadosti. Na základe zistenia cel-
kovej v˘‰ky predpokladaného príspev-
ku ihneì informoval GR NÚP o potreb-
nej v˘‰ke finanãn˘ch prostriedkov na
krytie dohody. AÏ na základe spätného
písomného potvrdenia GR NÚP
o finanãnom krytí mohol OÚP uzatvo-
riÈ dohodu so Ïiadateºom. Tak˘mto
spôsobom sa zabezpeãovala obligatór-
nosÈ tohto nástroja.

Jednou zo spoloãností, ktorá ako
zamestnávateº uzatvorila dohodu
s OÚP v Dunajskej Strede, bola spoloã-
nosÈ MWH. S touto spoloãnosÈou som
po obdrÏaní pokynu z Generálneho ria-
diteºstva NÚP zo dÀa 30. 12. 2003 a po
splnení podmienok programu uzatvo-
ril, ako riaditeº OÚP v Dunajskej Stre-
de, dÀa 31. 12. 2003, v súlade s vy‰‰ie
popísan˘m postupom, dohodu
o finanãnom krytí na úhradu úrokov
z úveru do v˘‰ky 3 933 225 Sk na
vytvorenie 14 pracovn˘ch miest s pra-
covn˘m zaradením „v˘robn˘ robot-
ník“, na základe Potvrdenia o finanã-
nom krytí Ïiadosti o príspevok na úhra-
du úrokov z úveru v rámci Programu
rozvoja zamestnanosti v oblasti malého
a stredného podnikania a na pokyn
generálneho riaditeºstva NÚP v Brati-
slave. Vzhºadom na to, Ïe bol dostatok
finanãn˘ch zdrojov a potvrdené finanã-
né krytie generálnym riaditeºstvom,
nemal som dôvod dohodu neuzavrieÈ.
Ak by som to nebol urobil, nere‰pekto-
val by som uznesenie predstavenstva
NÚP. Takúto dohodu som rovnak˘m
spôsobom uzatvoril aj s ìal‰ími siedmi-
mi spoloãnosÈami. V celej SR bolo uza-
tvoren˘ch v zmysle uvedeného progra-
mu 188 dohôd na vytvorenie 810
nov˘ch pracovn˘ch miest, v celkovom
objeme 197 439 363 Sk. 

V súvislosti s kontrolou a hodnote-
ním realizácie „Programu...“ vyplynula
OÚP povinnosÈ realizovaÈ kontrolu
dodrÏiavania podmienok dohody a vy-
hodnocovaÈ tieto skutoãnosti k 31. 12.
príslu‰ného kalendárneho roka. V roku
2006 sa uskutoãnila v tomto zmysle aj
vnútorná kontrola na Úrade práce, soci-
álnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede
t˘kajúca sa aj zamestnávateºa – MWH
a nepreukázala Ïiadne nedostatky.

Nakoºko ma pobúrili informácie
podané bulvárom, ktorému som osobne
tieto fakty vysvetlil a podloÏil príslu‰-
nou dokumentáciou deklarujúcou obli-
gatórnosÈ poskytovaného príspevku,
a napriek tomu ich uviedli do absolút-
ne nekorektného a pravdu devastujúce-
ho kontextu, inicioval som na Minister-
stve práce, sociálnych vecí a rodiny
ìal‰iu kontrolu, ktorá bola realizovaná
od 2. mája 2007. Záznam z nej bol
vyhotoven˘ 9. 5. 2007 so záverom, Ïe –
citujem: „Vykonanou následnou
finanãnou kontrolou kontrolná skupina
nezistila poru‰enie v‰eobecne záväz-
n˘ch právnych predpisov ani intern˘ch
predpisov vydan˘ch na ich základe.“
Toto zistenie bolo zverejnené aj prost-

redníctvom tlaãovej konferencie Ústre-
dia, práce, sociálnych vecí a rodiny dÀa
17. 5. 2007 a viac z môjho pohºadu
nevidím dôvod zaoberaÈ sa touto témou
ani prostredníctvom médií. Vidím v‰ak
dôvod nedôverovaÈ v globále Ïurnali-
stom a voãi konkrétnym bulvárnym
plátkom zvaÏujem náleÏité právne
kroky.

Bulvár v‰ak nie je na‰ím komuni-
kaãn˘m partnerom smerom k na‰im
klientom. Pri plnení poslania in‰titúcie
a súãasn˘ch nároãn˘ch pracovn˘ch
úloh mu ani nemienim venovaÈ ãas
a pozornosÈ. Odborné médiá táto téma
nezaujala, lebo pochopili, Ïe je to snaha
o umelé vykon‰truovanie neexistujú-
cich problémov.

� Napriek tomu sa ešte dotknem ďal-
šej, nie príjemnej témy, ktorú spomí-
naný bulvár tiež priniesol – vaša
autonehoda a chodec, ktorý s vami
prišiel pri nej do kolízie a údajne na
vás „nebude spomínať v dobrom“...

DÀa 23. 3. 2007 som mal skutoãne
kolíziu s chodcom. Na KríÏnej ulici
v neskor‰ích poobedÀaj‰ích hodinách,
v ãase, keì som prechádzal vo svojom
súkromnom ãase svojím súkromn˘m
autom z práce okolo nástupného ost-
rovãeka elektriãiek, spadol mi zboku do
dráhy vozidla chodec, ktor˘ pravdepo-
dobne z dôvodu nevoºnosti stratil rov-
nováhu. Privolaná policajná hliadka
pre‰etrila situáciu a po absolvovaní
rekon‰trukcie, v˘povedí vodiãa aj sved-
kov nehody polícia jednoznaãne potvr-
dila záver, Ïe som nielen nezavinil
nehodu, ale vìaka duchaprítomnej
reakcii a r˘chlemu privolaniu prvej
pomoci som v˘razne pomohol zranené-
mu. Napriek tomu, Ïe som okamÏite
reagoval brzdením a strhnutím volantu
s rizikom po‰kodenia svojho vozidla
o zv˘‰en˘ obrubník, nemohol som tejto
kolízii predísÈ. 

KaÏd˘ úãastník dopravnej nehody,
tobôÏ vodiã, si z takejto udalosti odná-
‰a nepríjemné pocity a napriek tomu,
Ïe som nemohol zabrániÈ tejto udalosti,
zaujímal som sa aktívne o zdravotn˘
stav chodca.

Ako dôkaz mojej transparentnosti
som okamÏite dal súhlas k televíznej
nahrávke a jej odvysielaniu v televíznej
relácii „112“ v TV Markíza.

� Okrem týchto tém uvádza bulvár aj
náznak príbuzenských vzťahov vo
vašom blízkom pracovnom okolí.
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Zákon ã. 312/2001 Z. z. o ‰tátnej
sluÏbe a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v znení neskor‰ích predpisov
v ustanoveniach § 53, 55 a 58 charakte-
rizuje povinnosti ‰tátneho zamestnanca
a jeho obmedzenia pri vykonávaní ‰tát-
nej sluÏby. V súlade s ustanovením § 14
a 15 cit. zákona, ktor˘mi sa stanovujú
podmienky pre prijatie do ‰tátnej sluÏ-
by, zákon nevymedzuje zákaz pôsobe-
nia osobám, ktoré by boli v prípadnom
vzdialenom príbuzenskom pomere.
Samozrejme, re‰pektujem tento zákon
a súvislosti vypl˘vajúce zo zamestna-
nia svojich príbuzn˘ch. Veì z minulos-
ti vieme dokumentovaÈ nejeden prípad,
kedy sa v radoch na‰ich zamestnancov
na‰li blízki príbuzní a vzal som si za
svoje, Ïe takéto neetické a navy‰e proti-
zákonné skutoãnosti nepripustím. Je
vylúãené, Ïe by som si dovolil zamest-
naÈ svojho blízkeho príbuzného v roz-
pore so zákonom a s t˘mto vedomím.

� Ako je to s vaším pôsobením na
poste futbalového rozhodcu?

Od svojho nástupu do funkcie gene-
rálneho riaditeºa Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Bratislave, resp.
od mája 2006, uÏ futbalové zápasy
nerozhodujem, hoci 27 rokov predt˘m
som sa tejto ãinnosti venoval, a rád.
Futbal je totiÏ môjmu srdcu blízky, vy‰-
tudoval som FTV· UK v Bratislave,
pedagogick˘ smer a ‰pecializáciu „tré-
ner futbalu“. Dlhé roky som pôsobil ako
rozhodca v najvy‰‰ích súÈaÏiach riade-
n˘ch Slovensk˘m futbalov˘m zväzom
(resp. âSFZ), ale tieÏ na medzinárodnej
úrovni, v súÈaÏiach riaden˘ch FIFA
a UEFA. Moja nová pozícia, funkcia
generálneho riaditeºa Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny, si v‰ak vyÏa-
duje absolútne celého ãloveka, takÏe uÏ
ako aktívny futbalov˘ rozhodca
nepôsobím a zápasy nerozhodujem.

Ako sa vraví: „V‰etko nieão stojí“ – pre
mÀa to znamená rozhodcovsk˘ „pôst“,
ale tieÏ „t˘ÏdÀovky“ v Bratislave.
Musel som sa totiÏ kvôli pracovn˘m
povinnostiam presÈahovaÈ z Dunajskej
Stredy do ubytovne v Bratislave na cel˘
pracovn˘ t˘ÏdeÀ a tomuto Ïivotnému
‰t˘lu sa musel prispôsobiÈ chod mojej
‰tvorãlennej rodiny. Ako viacnásobn˘
darca krvi si v‰ak ãas nájdem a ako
drÏiteº striebornej Jánskeho plakety
som uÏ 37-krát bezplatne krv daroval.
Som preto rád, ak sa mi podarí nájsÈ si
e‰te nejak˘ priestor na podporu ãinnos-
ti Greenpeace, ãi lesno-ochranárskeho
zdruÏenia VLK, s ktor˘mi príleÏitostne
nezi‰tne spolupracujem.

� Je ešte reálne, že vás bulvár zasko-
čí nejakou ďalšou témou?

Bulvár je preto bulvárom, Ïe hºadá
senzácie, kde sa dá. A tam, kde nie sú,
ak z nejak˘ch dôvodov chce, tak ich
pokojne a bez okolkov vyrobí. A to bez
ohºadu na realitu a charakter, ãi osud
zdiskreditovávanej osoby. V‰etko závisí
od zámeru záujmov˘ch skupín. Îiaº,
takto to cítim. Kedy na vás vyskoãí
spoza rohu fotograf, ãi kedy va‰e plne-
nie si pracovn˘ch povinností podºa naj-
lep‰ieho vedomia a svedomia spochyb-
ní zárobkuchtiv˘ redaktor, ãi niektor˘
zo „Ïiãliv˘ch“ b˘val˘ch kolegov, netu-
‰íte, k˘m sa vám to tak ako mne nepri-
hodí na vlastnej koÏi. Som v‰ak osobou
verejne ãinnou a na mediálnom trhu
ná‰ho malého Slovenska to takto fun-
guje. Pochopiteºn˘m cieºom v‰etk˘ch
vydavateºov periodík je uchmatnúÈ si
ão najväã‰í podiel na mediálnom kolá-
ãi ná‰ho trhu. Zvlá‰È bulvár chce zaro-
biÈ za kaÏdú cenu. V tomto zmysle sa aj
ja snaÏím, aby ma nezaskoãila Ïiadna
téma a zvlá‰È, aby ma nezaskoãilo, Ïe
nech vysvetºujem a argumentujem ako-
koºvek, napí‰u si to, ão potrebujú, aby
sa ich plátok predával. Takto to bolo
z môjho pohºadu i v prípade Îurnálu ãi
Plus jeden deÀ. Verím v‰ak, Ïe na‰i
zamestnanci vidia, aké nároãné obdo-
bie Ïijeme, aké nároãné úlohy nás
ãakajú a ako sa ich spoloãne s nimi sna-
Ïím plniÈ. V ktorejkoºvek chvíli sa preto
primárne svojim zamestnancom budem
snaÏiÈ vysvetliÈ akékoºvek podnety,
ktoré by v nich vyvolávali pochybnosti
o mojom poãínaní. Som si vedom˘, Ïe
sú to práve oni, moji kolegovia, ktorí sú
v˘konn˘mi zloÏkami a nastavujú tvár
kaÏdodenn˘m stretnutiam s klientom
v praxi. Je pre mÀa dôleÏité, aby vedeli,
Ïe som schopn˘ v ktorejkoºvek chvíli
pozrieÈ sa im priamo do oãí a pohovoriÈ
si s nimi a postaviÈ sa za nich kedy-
koºvek v obdobnej situácii.

Zhovárala sa: 
PaedDr. DANICA LEHOCKÁ, 

hovorkyňa ÚPSVR 

ROZHOVOR
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ÚPSVR

ROK 2006 NAJÚSPEŠNEJŠÍ
Väã‰ina z nástrojov APTP bola rea-
lizovaná prostredníctvom Národn˘ch
projektov spolufinancovan˘ch z Európ-
skeho sociálneho fondu. Porovnanie
rokov 2004 aÏ 2006 nám jasne doku-
mentuje, Ïe rok 2006 bol vo väã‰ine
nástrojov aktívnej politiky trhu práce
najúspe‰nej‰ím, ão dokumentuje aj niÏ-
‰ie uveden˘ prehºad. 

Prostredníctvom v Àom uvede-
n˘ch nástrojov bolo v r. 2006 priamo
podporen˘ch vytvorenie viac ako 
15-tisíc pracovn˘ch miest. Zo v‰et-
k˘ch UoZ aktivizovan˘ch prostred-
níctvom nástrojov APTP v r. 2006 bolo
najviac aktivizovan˘ch prostredníc-
tvom príspevku na aktivaãnú ãinnosÈ,
kde bolo aktivizovan˘ch 71,22 % zo
v‰etk˘ch aktivizovan˘ch UoZ (v r.
2005 to bolo 64,49 %). ëal‰ím najviac
vyuÏívan˘m nástrojom bol príspevok
na vykonávanie absolventskej praxe
4,36 % (v r. 2005 9,69 %). Aktivovaní
prostredníctvom nástroja príspevok
na samostatnú zárobkovú ãinnosÈ tvo-
rili 3,15 % (v r. 2005 to bolo 3,86 %).
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Aktívna politika trhu práce je
významným činiteľom, ktorý
napomáha začleneniu uchá-
dzačov o zamestnanie na trhu
práce širokým spektrom
nástrojov. Ústredie v úzkej
spolupráci s úradmi PSVR
v rámci celej SR implemen-
tovalo v sledovanom období
APTP, ktorých legislatívny
rámec je obsiahnutý zákonom
č. 5/2004 o službách zamest-
nanosti. 

Nástroj Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006
APTP - Počet vytvorených Dohodnutá suma - Počet vytvorených Dohodnutá suma - Počet vytvorených Dohodnutá suma

-obsadených PM, finančných -obsadených PM, finančných -obsadených PM, finančných
- počet zaradených osôb, prostriedkov - počet zaradených osôb, prostriedkov - počet zaradených osôb, prostriedkov 
- počet podporených PM v Sk - počet podporených PM v Sk - počet podporených PM v Sk

§ 46 27 208 211 667 038 35 689 263 709 643 8 377 55 127 706
§ 47 0 0 64 496 771 1 228 21 853 447
§ 49 5 618 320 083 467 9 908 601 105 969 10 477 674 463 247
§ 50 1 778 109 541 958 3 087 228 953 539 3 490 266 300 679
§ 51 14 462 199 879 537 24 838 334 310 338 14 503 138 253 834
§ 52 219 876 985 964 553 137 446 828 673 574 218 071 1 094 856 385
§ 56 138 13 929 496 362 54 798 287 638 114 215 831
§ 57 108 10 748 968 271 42 195 092 405 76 448 848
§ 59 18 2 089 198 58 9 076 415 60 15 242 003
§ 60 0 0 2 731 109 060 695 2 793 121 389 900
Spolu 273 304 1 980 738 322 216 345 2 477 858 369 260 042 2 578 151 880

Aktívna politika trhu práce v roku
UMIESTNENÍ UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE (UOZ) NA AKTIVAČNÚ ČINNOSŤ

� 0,13 – 0,29 9

� 0,30 – 0,53 20

� 0,84 – 0,99 13

� 1,00 – 2,65 4

DOHODNUTÁ SUMA (V SK) NA NÁSTROJE APTP V ROKU 2006

170 000 000 Sk
85 000 000 Sk
17 000 000 SkZdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Bratislava
údaje: rok 2006

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny, Bratislava

údaje: rok 2006

Výška dohodnutej
sumy Sk v roku 2006

Podiel umiestnených UOZ na aktivačnú činnosť 
na počet uvedených nezamestnaných v roku 2006
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ŠTRUKTÚRA AKTIVOVANÝCH UOZ
Aktivovaní prostredníctvom nástroja
vzdelávanie a príprava pre trh práce tvo-
rili 2,52 % (v roku 2005 13,92 %)
a prostredníctvom príspevku na zamest-
návanie znev˘hodnen˘ch UoZ 1,22 %
(v roku 2005 1,34 %).

Z hºadiska ‰truktúry UoZ najviac za-
pojenou skupinou boli dlhodobo evidov-
aní uchádzaãi o zamestnanie (61,04 % 
z celkového poãtu zaraden˘ch UoZ na
APTP). ëal‰ími najpoãetnej‰ími skupina-
mi boli uchádzaãi o zamestnanie nad 50
rokov veku (14,90 %) a absolventi ‰kôl
v evidenciach úradov PSVR (5,22 %).

V súvislosti so zlep‰ovaním zamest-
nateºnosti majú uchádzaãi o zamestna-
nie na úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny moÏnosÈ vyuÏiÈ viacero
z nástrojov APTP (vzdelávanie a prípra-
va pre trh práce, absolventská prax, akti-
vaãná ãinnosÈ, informaãné a poradenské
sluÏby, atì...). Po ich ukonãení sa v roku
2006 umiestnilo na trh práce viac ako 
46-tisíc uchádzaãov o zamestnanie. 

REGIONÁLNE HĽADISKO
V rámci realizácie aktívnej politiky trhu
práce môÏeme uÏ niekoºko rokov pozo-
rovaÈ rozdielny trend vo vyuÏívaní jed-
notliv˘ch nástrojov APTP. V západnej
ãasti Slovenska (v sociálno-ekonomicky
vyspelej‰ích regiónoch) sa vyuÏívajú
predov‰etk˘m nástroje na zvy‰ovanie
zamestnateºnosti, ak˘mi sú vzdelávanie
a príprava pre trh práce a absolventská
prax. Naproti tomu v regiónoch juhu
stredného Slovenska a v˘chodného Slo-
venska sa vo veºkej miere vyuÏíva akti-
vaãná ãinnosÈ (viì mapa), pretoÏe tvor-
ba nov˘ch pracovn˘ch miest v t˘chto
regiónoch je veºmi nízka. Na túto sku-
toãnosÈ pôsobí aj ‰truktúra uchádzaãov
o zamestnanie v evidencii príslu‰n˘ch
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Regionálny rozmer môÏeme pozo-
rovaÈ aj vo v˘‰ke kontrahovan˘ch
finanãn˘ch prostriedkov, ktor˘ je odzr-
kadlením predov‰etk˘m poãtu evido-
van˘ch uchádzaãov o zamestnanie
v územn˘ch obvodoch príslu‰n˘ch
úradov PSVR (viì mapa). 

V˘sledky realizácie aktívnej politiky
trhu práce dosiahnuté v r. 2006 ponú-
kajú v˘zvu vo väzbe na e‰te uÏ‰ie pre-
pojenie súãinnosti jednotliv˘ch nástro-
jov, a t˘m ão najefektívnej‰iu podporu
zamestnateºnosti uchádzaãov o zamest-
nanie ako aj podporu zamestnanosti.

Mgr. BRANISLAV KANIANSKY, 
riaditeľ odboru monitoringu 

a evaluácie projektov ÚPSVR

ÚPSVR
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� 2. Projektmi kategórie „Bezba-
riéry II“, v ktorom Ïiadateº je majiteº bu-
dovy, resp. jeden z majiteºov (napr. 3 maji-
telia budovy, v ktorej sídli ÚPSVR
v Pezinku, Moyzesova 2: Allianz Sloven-
ská poisÈovÀa, a. s., Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava, Realitná spoloãnosÈ
Vinohrady, s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 04
Bratislava,. DaÀové riaditeºstvo SR, ·ev-
ãenkova 32, P.O. Box 154, 850 00 Bratisla-
va 5), a úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny sú partneri. Tento prístup by
mohol rie‰iÈ otázku bezbariérovosti 43
budov, v ktor˘ch v nájme alebo vo v˘po-
Ïiãke sídli 26 úradov PSVR – Galanta,
Prievidza, Trenãín, Komárno, âadca, Mar-
tin, RuÏomberok, Îilina, Banská ·tiavni-
ca, Brezno, Luãenec, Revúca, Rimavská
Sobota, Veºk˘ Krtí‰, Bardejov, Poprad,
Stará ªubovÀa, KeÏmarok, Vranov nad
Topºou, Ko‰ice, RoÏÀava, Spi‰ská Nová
Ves, Trebi‰ov, Námestovo, Zvolen, Pre‰ov.

Realizácia projektu kategórie „Bezba-
riéry II“ predpokladá rokovania ‰tatutá-
rov úradov práce, sociálnych vecí a rodi-
ny s majiteºmi a následné uzatvorenie
zmluvy o partnerstve – vymedzenie akti-
vít oboch strán. MôÏu to byÈ aktivity
súvisiace s formálnou prípravou projek-
tu – vypracovanie projektu po formálnej

stránke – metodická pomoc Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípa-
de rie‰enia bezbariérového vstupu pro-
jektom kategórie Bezbariéry II sa oãaká-
va financovanie jednotliv˘ch projektov
v celkovej v˘‰ke 12 950 000 Sk, z toho
11 007 500 Sk z ERDF, kofinancovanie
15 % hradí majiteº budovy.

2. OPERAČNÝ PROGRAM 
BRATISLAVSKÝ KRAJ, 
(prioritná os 1, riadiaci orgán 
MV RR SR)
Bezbariérov˘ prístup Úradov práce,

sociálnych vecí a rodiny Bratislava
a Pezinok by bolo moÏné zabezpeãiÈ
z OP Bratislavsk˘ kraj nasledovne:� 1. Projektom kategórie Bezbarié-
ry III, kde Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Bratislava by bol Ïiadateºom
nenávratného finanãného príspevku pre
budovu Vajanského nábreÏie 2. 

Finanãné krytie 1 500 000 Sk by bolo
moÏné zabezpeãiÈ kombináciou ERDF
vo v˘‰ke 1 275 000 Sk a príspevkom
‰tátu vo v˘‰ke 225 000 Sk. � 2. Bezbariérov˘ vstup v Pezinku
na Plockého ulici a v Bratislave by bolo
moÏné zabezpeãiÈ projektmi kategórie
Bezbariréry IV, v ktor˘ch Ïiadateº je
majiteº budovy a partner príslu‰n˘ úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Nové programovacie obdobie 2007 – 2013 nadväzuje na skúsenos-
ti, ktoré sme získali priamou alebo nepriamou účasťou na čerpaní
štrukturálnych fondov ES v predchádzajúcom období. Na rozdiel od
predchádzajúceho programovacieho obdobia jeho ciele a strategic-
ké priority dávajú možnosti komplexnejšieho a efektívnejšieho rie-
šenia regionálnych a horizontálnych problémov. Rubrika Národný
strategický referenčný rámec má ambíciu objasňovať základnú filo-
zofiu dokumentu Národný strategický referenčný rámec, jeho jed-
notlivých častí, poskytnúť výkladový slovník projektových výrazov,
ako aj používaných skratiek a odpovedať na otázky, týkajúce sa
nového programovacieho obdobia. Základnou myšlienkou novej rub-
riky je priblížiť čitateľom – zamestnancom, partnerom a klientom
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny tento dokument ako výzvu
a pestrú mozaiku možností. Dnes pokračujeme možnosťami finan-
covania z Regionálneho operačného programu, ktorého projekt
„Bezbariery I“ sme si predstavili v minulom čísle.

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

� dokončenie z minulého čísla

�
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a zabezpeãiÈ si odborne zdatn˘ projekto-
v˘ tím. Pokiaº nemáte skúsenosti v tejto
oblasti, poraìte sa na príslu‰nom úrade
sociálnych vecí a rodiny, odbore ESF.

âasopis Sociálna politika a zamest-
nanosÈ vám priná‰a mesaãné aktuality
v oblasti operaãného programu Zamest-
nanosÈ a sociálna inklúzia, crossfinan-
cingu ESF a ERDF, v˘kladov˘ slovník
k v˘razom projektového manaÏérstva
a „kuchársku knihu“, teda návod, ako
efektívne vyuÏiÈ nové programové
obdobie pre va‰e potreby.

NEPREHLIADNITE!
V rámci pripravovaného Regionálneho
operaãného programu bude moÏné pod-
porovaÈ zariadenia obãianskej infra-
‰truktúry (‰kolstvo, sociálna sféra, kultú-
ra, nekomerãné záchranné sluÏby), pri-
ãom Ïiadateºmi a prijímateºmi sú ich
zriaìovatelia. Úrady práce sociálnych
vecí a rodiny budú oprávnen˘mi prijí-
mateºmi, ale v˘luãne len ako zriaìovate-
lia detsk˘ch domovov a detsk˘ch domo-
vov pre malolet˘ch bez sprievodu (podºa
informácií z MPSVR SR ide o 8 zaria-
dení). Podpora budov vyuÏívan˘ch ako
úrady nebude prostredníctvom ROP
realizovaná. Rovnak˘ princíp bude

uplatnen˘ vo vzÈahu ku krajsk˘m ‰kol-
sk˘m úradom, krajsk˘m pamiatkov˘m
úradom a pod. (T. Labay, odd. riadenia
programov, odbor realizácie programov
regionálneho rozvoja APRR, MVRR SR).

Spomínané zariadenia si môÏu
zaãaÈ pripravovaÈ projekty zamerané
na naplnenie cieºa prioritnej osi 2 ROP:� rekon‰trukcia, roz‰irovanie a mo-

dernizácia zariadení,� obstaranie vybavenia zariadení,� IKT vybavenie.
Intervencie v rámci prioritnej osi 

2 ROP sú zamerané na zlep‰enie pod-
mienok, v ktor˘ch sú poskytované so-
ciálne sluÏby. Zámerom intervencií je
splnenie súãasn˘ch poÏiadaviek na zv˘-
‰enie kvalitatívnej úrovne podmienok,
v ktor˘ch sú poskytované. Nevyhnut-
n˘m predpokladom zabezpeãenia kvali-
ty je aj moderné vybavenie s dôrazom na
obstaranie a in‰taláciu IKT vybavenia.

Odporúãame v‰etk˘m uveden˘m
zariadeniam, ktoré sú oprávnené
uchádzaÈ sa o finanãné prostriedky
z ERDF, aby zváÏili túto moÏnosÈ a zaãa-
li s prípravami projektov.

Ing. MÁRIA ŠIMKOVÁ, 
kancelária generálneho riaditeľa ÚPSVR
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3. OPERAČNÝ PROGRAM 
KONKURENCIESCHOPNOSŤ 
A HOSPODÁRSKY RAST 
(riadiaci orgán MH SR) 
VyuÏitie daného operaãného progra-

mu je moÏné za predpokladu kombiná-
cie rie‰enia inovatívneho prístupu a bez-
bariérového prístupu, potom je vhodné
kofinancovanie ESF a ERDF. Vhodn˘ je
projekt kategórie Bezbariéry II.

Financovanie zabezpeãenia bezba-
riérového prístupu v rámci nového
programovacieho obdobia je moÏné
v rokoch 2008 – 2010. V˘ber optimálnej
alternatívy je predpokladom efektívne-
ho ãerpania ‰trukturálnych fondov. 

SÚSTAVNÝ MONITORING AKO 
JEDEN Z PREDPOKLADOV ÚSPECHU
Základn˘m predpokladom efektívneho
ãerpania ‰trukturálnych fondov EÚ je
schopnosÈ pruÏne reagovaÈ na aktuálne
v˘zvy riadiacich orgánov. Pravideln˘
monitoring internetov˘ch stránok minis-
terstiev je dennou samozrejmosÈou pre
t˘ch, ktorí majú v úmysle zapojiÈ sa do
niektorej z v˘ziev nového programového
obdobia 2007 – 2013. Cieºom monitorin-
gu je získaÈ a vyuÏiÈ aktuálne relevantné
informácie z oficiálnych stránok riadia-
cich orgánov operaãn˘ch programov
(vyhlásenie v˘ziev, termíny, podmienky
podania Ïiadostí, oprávnenosÈ Ïiadateºa,
teritoriálne vymedzenie, rozsah povin-
n˘ch príloh). 

Sú to nasledovné stránky:� www.structuralnefondy.sk � www.esf.sk � www.euractiv.sk � www.municipalia.sk � www.minedu.sk � www.employment.gov.sk � www.culture,gov.sk � www.economy.gov.sk � www.healt.gov.sk � www.enviro.gov.sk � www.build.gov.sk
Vzhºadom na skutoãnosÈ, Ïe ãerpanie

finanãn˘ch prostriedkov z EÚ má svoje
opodstatnenie pre prítomnosÈ i budúc-
nosÈ, odporúãame, aby kaÏdá in‰titúcia
ustanovila koordinátora pre ãerpanie
‰trukturálnych fondov EÚ. Nemusí to
byÈ zamestnanec na pln˘ pracovn˘
úväzok, odporúãame pre tento úãel zvo-
liÈ roz‰írenie pracovnej náplne, alebo
vyuÏiÈ in‰titút domáceho zamestnanca
podºa §52 Zákonníka práce. Jeho úlohou
je monitorovaÈ programové obdobie 2007
– 2013 a v nadväznosti na potreby in‰ti-
túcie predkladaÈ projektové rie‰enia. 
Obdobie do vyhlásenia nov˘ch v˘ziev

je vhodné vyuÏiÈ na predprípravu pro-
jektu, stanovenie hlavného a ãiastko-
v˘ch cieºov, tomu zodpovedajúcich akti-
vít, ãasov˘ harmonogram dosiahnutia
cieºov, kvantitatívne a kvalitatívne uka-
zovatele projektu, finanãn˘ plán, perso-
nálnu maticu. Optimálne je vyuÏiÈ skú-
senosti z predchádzajúceho obdobia

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

OP Operaãn˘ program
EAFRD Európsky poºnohospodársky fond pre podporu rozvoja vidieka
EFF Európsky fond pre rybné hospodárstvo 
KKFF Kohézny fond 
VVSS vedomostná spoloãnosÈ
CCKKOO Centrálny koordinaãn˘ orgán
SPF Fond mal˘ch projektov (Small Projects Fund)
SWI Fond na podporu sociálnych sluÏieb (Social Welfare Intitiative)
PPAALLMMIIFF Fond pre aktívne ovplyvÀovanie trhu práce (Pro-Active Labour

Market Intervention Fund)
SSSSIIFF Fond pre malú infra‰truktúru (Small Scale Infrastructure Fund)
IIKKTT Informaãno-komunikaãné technológie (Information and Comuna-

kation Technology)

SLOVNÍK VÝRAZOV NSRR

� Finanãn˘ plán (financial plan) = finanãn˘ v˘hºad o ãerpaní finanãn˘ch
prostriedkov vypracovan˘ pre kaÏd˘ projekt, ãlenen˘ po rokoch, príslu‰-
n˘ch cieºoch a prioritách.

� Inovaãné póly rastu (innovation growth poles) = sú tvorené definovan˘-
mi centrami osídlenia (krajské mestá, mestá sídiel okresn˘ch a obvodn˘ch
úradov) a ãasÈou území ÈaÏísk osídlenia prvej a druhej úrovne (súãasÈou
t˘chto ÈaÏísk sú okrem vy‰‰ie spomínan˘ch centier aj niektoré centrá,
ktoré sú oznaãované ako kohézne póly rastu) v súlade s Koncepciou
územného rozvoja SR.

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

� Komplementarita – vzájomné dopæÀanie sa� Synergick˘ efekt – efekt dosiahnut˘ spoloãn˘m úsilím, spoluprácou,
súãinnosÈou� Intervencie – zásah v prospech veci� Disparity – rôznorodosÈ, nerovnosÈ� Konvergencia – zbiehavosÈ, súbeÏnosÈ, zbliÏovanie, paralelnosÈ
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ZÁKLADNÝ VÝCHODISKOVÝ
RÁMEC
Pre toto obdobie ním bolo prijatie záko-
na NR SR ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách
zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích
prepisov s úãinnosÈou od 1. 2. 2004.
Implementácia zákona sa od r. 2004
realizuje prostredníctvom Ústredia
PSVR a 46 úradov v rámci územia SR.
V oblasti politiky trhu práce sa kompe-
tenciou zákona odstránila úãasÈ in‰titú-
cie na spravovaní poistn˘ch odvodov
zamestnávateºov a obãanov v oblasti
poistenia v nezamestnanosti a prepoje-
nia financovania aktívnej politiky trhu
práce. V systéme financovania sa pre‰lo
na financovanie aktívnej politiky trhu
práce so spoluúãasÈou Európskeho
sociálneho fondu a ‰tátneho rozpoãtu.
Z hºadiska zmeny systému financova-
nia aktívnej politiky trhu práce moÏno
hovoriÈ o zmene. V˘razná zmena bola
zaznamená v ponímaní postavenia
nástrojov a ich uplatÀovanie s prístu-
pom „Európskeho vnímania“ potrieb
trhu práce obãanov EÚ od 1. 5. 2004
a Implementácia aktívnej politiky trhu
práce v regionálnych podmienkach
trhu práce v SR. 

POSTAVENIE SLUŽIEB
ZAMESTNANOSTI 
a uplatÀovanie ich nástrojov moÏno
vnímaÈ z viacer˘ch hºadísk. Av‰ak
cesta pozitívneho „európskeho prístu-
pu“ hovorí o podpore zamestnanosti,
o zvy‰ovaní zamestnateºnosti, o pod-
pore mobility trhu práce a o moderni-
zácii sluÏieb zamestnanosti. Ústredie
PSVR prostredníctvom 46 úradov
PSVR vstúpilo na „regionálny trh
práce“ s istou dávkou potreby zareago-
vaÈ a vyuÏiÈ v‰etky nástroje aktívnej
politiky v zmysle poslania Európskej
únie, a to so zameraním sa na znev˘-
hodnené skupiny na trhu práce s dôra-
zom na regionálne problémy a potreby
rie‰enia ich rozdielov. Nástroje aktív-
nej politiky trhu práce boli v SR spo-
lufinancované najmä z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu (ESF)
práve za pomoci programov˘ch doku-
mentov JPD Cieº NUTS III a SOP ªZ.
Najvy‰‰ia miera finanãnej spoluúãasti
v oblasti podpory ºudsk˘ch zdrojov
bola zameraná najmä na podporu tvor-
by pracovn˘ch miest pre znev˘hodne-
n˘ch uchádzaãov o zamestnanie, ale
na druhej strane aj na podporu aktivá-
cie nezamestnan˘ch práve ohrozen˘ch

nízkou motiváciou a pre poberateºov
dávky v hmotnej núdzi. 

NIEKOKOĽKO NAJ
Najviac finanãn˘ch prostriedkov bolo
poskytnut˘ch do oblastí s najvy‰‰ou
mierou nezamestnanosti, do regiónov na
v˘chode Slovenska. Z prostriedkov spo-
loãenstva boli financované aj aktivity,
zamerané na modernizáciu sluÏieb
zamestnanosti a skvalitnenie sprostred-
kovateºsk˘ch, informaãn˘ch a poraden-
sk˘ch sluÏieb. Ústredie PSVR v postave-
ní koneãného prijímateºa implemento-
valo doposiaº 11 Národn˘ch projektov
pre oblasÈ NUTS II, a 10 Národn˘ch
projektov pre oblasÈ NUTS III. Objem
alokovan˘ch prostriedkov poãas progra-
movacieho obdobia 2004 – 2006 je tak-
mer 10 mld. Sk. Roãne sa aktivizovalo
v aktivitách Národn˘ch projektov viac
ako 250-tis. uchádzaãov o zamestnanie
a bolo poskytnut˘ch viac 100-tisíc
odborn˘ch rád zameran˘ch na individu-
álne, odborné poradenstvo, informácie
o trhu práce, o povolaniach, o moÏnosti
uplatÀovania uchádzaãov, záujemcov,
‰tudentov a Ïiakov na trhu práce v SR
a v zahraniãí. Boli poskytnuté asistenãné
a informaãno – sprostredkovateºské
sluÏby o moÏnostiach zamestnania sa
a pri prijímaní uchádzaãov o zamestna-
nie na vytvorené pracovné miesta
u zamestnávateºa, pre zamestnávateºov,
ktor˘ prijímali príspevky na tvorbu

Európsky sociálny fond 
v podmienkach úradov práce 
Tri roky po vstupe SR do Európskej únie v r. 2004 sa žiada pripo-
menúť si vplyv nášho členstva v tomto zoskupení a zároveň skú-
senosti, ktoré počas tohto obdobia získali Ústredie a úrady práce
sociálnych vecí a rodiny v oblasti služieb zamestnanosti.

�
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pracovn˘ch miest, alebo poskytovali
priestor na realizáciu absolventskej
praxe alebo zamestnávateºskej praxe.
KaÏdoroãne priemerne viac ako 10 000
uchádzaãom o zamestnanie poskytneme
moÏnosÈ úãasti na vzdelávacích aktivi-
tách zabezpeãovan˘mi úradmi PSVR. 

MENIA SA POTREBY TRHU PRÁCE
Po t˘chto skúsenostiach v praxi od r.
2004 vo väã‰ine pokraãujúcich aktivi-
tách v‰etk˘ch nástrojov aktívnej politi-
ke trhu práce sú Ústredie a úrady PSVR
nositeºmi úlohy rovnováhy medzi
dopytom a ponukou na trhu práce. Je
viac ako Ïiaduce uvedomiÈ si potrebu
hlb‰ej konvergencie a spolupartnerstva
s ìal‰ími in‰titúciami na trhu práce
a pri rie‰ení uplatÀovania uchádzaãov
a záujemcov o zamestnanie na trhu
práce a pri saturovaní potrieb zamestná-
vateºov ãi uÏ regionálneho trhu práce,
ale aj problematiky rie‰enia dlhodobej
nezamestnanosti na národnej úrovní.
Pre tieto ciele je naìalej dôleÏité nebyÈ
lídrom v spoloãnosti, ale najmä partne-
rom na úãasti viacer˘ch politík hospo-
dárstva Slovenskej republiky, kde je uÏ
dlhodobej‰ie zaznamenan˘ pozitívny
v˘voj. Menia sa potreby zamestnávate-
ºov na pracovnú silu, na v˘voj trhu
práce majú vplyv aj investori, ktor˘m
bola vládou Slovenskej republiky
schválená individuálna ‰tátna pomoc.

STÁLE UŽITOČNÉ NÁRODNÉ
PROJEKTY
Od r. 2004 bol najfrekventovanej‰ím
nástrojom v rámci aktívnej politiky trhu
práce aktivácia nezamestnan˘ch s níz-
kou motiváciou s dôrazom na poberate-
ºov dávky v hmotnej núdzi. KaÏdoroãne
sa prostredníctvom získavania pracov-
n˘ch návykov v obciach a vybran˘ch
neziskov˘ch subjektoch aktivizovali
nezamestnaní v poãte viac ako 100 000.
Najv˘razne‰iou mierou úãasti boli hlav-
ne poberatelia dávky v hmotnej núdzi.
Prostredníctvom Národného projektu 
ã. V boli na t˘chto poskytovan˘ch aktivi-
tách zúãastnené najmä obce. Treba v‰ak
pripomenúÈ, Ïe úrady PSVR prispievali
na zabezpeãení vhodnej orientácie na
trhu práce uchádzaãom o zamestnanie
s dôrazom na ohrozené skupiny znev˘-
hodnen˘ch aj prostredníctvom ìal‰ích
Národn˘ch projektov – NP VII, NP VIIA
a NP VII B zameran˘mi na odborné pora-
denské sluÏby a informaãno poradenské
sluÏby. Na úradoch PSVR boli vybudova-
né informaãné zóny pre klientov. Prost-
redníctvom Národného projektu ã. VIII
mohli uchádzaãi prostredníctvom odbor-
nej terminologickej prípravy získaÈ vedo-
mosti z cudzích jazykov ako prípravu na
prácu v zahraniãí. V‰etky Národné pro-
jekty zaznamenali v programovom obdo-
bí 2004 aÏ 2006 mieru viac ako 50 %
zapojenia najmä znev˘hodnen˘ch
uchádzaãov o zamestnanie a ich vysokú

mieru aktivizácie prostredníctvom úra-
dov PSVR. O nástroje aktívnej politiky
trhu práce bol a je stále záujem.

NEZASTUPITEĽNÁ ÚLOHA
ÚSTREDIA
Po ukonãení programovacieho obdobia,
napriek tomu, Ïe bude väã‰ina aktivít
ukonãená v r. 2007, sa Ïiada aspoÀ ãias-
toãne bilancovaÈ a spomenúÈ aj skúse-
nosti, ktoré otvárajú priestor na vylep‰e-
nie, alebo zabezpeãenie plynulého vyu-
Ïívania prostriedkov z ESF naìalej. Úst-
redie PSVR sa ako koneãn˘ prijímateº
v rámci Operaãn˘ch programov SOP ªZ
a JPD Cieº 3 zaradil medzi najväã‰ích
prijímateºov v rámci ESF. Mieru vyuÏi-
tia prostriedkov nasvedãujú aj objemy
poskytnutej ‰tátnej pomoci podnikate-
ºom v rámci SR na podporu zamestnáva-
nia uchádzaãov o zamestnanie. Preto
proces, ktor˘ bolo nutné zabezpeãiÈ
v rámci zúãtovania Národn˘ch projektov
nadobudol poãas uplynulého programo-
vého obdobia kontúry plynulosti a aj
napriek administratívnej zaÈaÏenosti sme
nezaznamenali väã‰ie problémy. Do
nového programového obdobia sme pri-
pravili rad zmien a prístupov, ktoré niek-
tor˘ch zamestnancov moÏno zaskoãili
ale jednoznaãne zabezpeãili cestu plynu-
lej implementácie Národn˘ch projektov
a aktívnej politiky trhu práce. Projektové
riadenie sme posilnili na úradoch PSVR,
ãím sme odãlenili administratívne zaÈa-
Ïenie zamestnancov a zároveÀ sme otvo-
rili priestor na to, aby klienti nepociÈova-
li pri vybavovaní len záÈaÏ súvisiacu
s administráciou nákladov financova-
n˘ch z ESF. Zamestnávatelia, subjekty,
záujemcovia, ale aj samotní uchádzaãi
o zamestnanie majú priestor na to, aby
ãastej‰ie a kvalitnej‰ie komunikovali
najmä o svojich potrebách na trhu práce.
Rozdelenie komunikácie a partnerstva,
klientského prístupu na úkor projektové-
ho riadenia bude znamenaÈ v praxi
najmä to, Ïe klienti budú prichádzaÈ na
úrad práce nie len odovzdaÈ doklady
a prísÈ si pre potvrdenie, ale najmä to, Ïe
sa zviditeºnia tie sluÏby zamestnanosti,
ktoré sú úradom PSVR kompetenãne
dané a sú veºmi potrebné.

REGIONÁLNE ZAMERANÝ
OPERAČNÝ PROGRAM
Z hºadiska projektového riadenia budú
maÈ úrady PSVR a ich zamestnanci väã‰í
priestor na stratégiu rie‰iÈ svoje regionál-
ne problémy prostredníctvom projektov
a vyhodnocovaÈ predchádzajúce zámery
aj s ìal‰ími partnermi. V rámci pripra-
vovaného operaãného programu
ZamestnanosÈ a sociálny inklúzia sa
budú aktivity pre trh práce ãrtaÈ v kon-
krétnych potrebách v‰etk˘ch zúãastne-
n˘ch regionálnych partnerov. Na zákla-
de získan˘ch skúseností predpokladá-
me, Ïe bude moÏné zacieliÈ aktivity regi-
ónu pre tú konkrétnu ‰truktúru evidova-

n˘ch nezamestnan˘ch nie len homogén-
ne a v˘luãne len prostredníctvom vybra-
n˘ch Národn˘ch projektov. V rámci trhu
práce prostredníctvom projektov pre
UoZ bude lídrom a partnerom nielen
úrad PSVR, ale aj priamo obec, agentúry,
lokálne ‰truktúry. Ústredie PSVR pripra-
vuje ako prv˘ na schválenie Riadiacemu
orgánu MPSVR SR Národn˘ projekt na
zabezpeãenie príspevku zamestnávate-
ºom pre znev˘hodnené skupiny a na
podporu samostatnej zárobkovej ãin-
nosti. V tejto priorite nezabúdame na
zdravotne postihnut˘ch. 

INOVATÍVNE PRÍSTUPY
Vzhºadom na nutnosÈ obligatórneho
zabezpeãenia príspevkov e‰te aj v r.
2007, bude ústredie zabezpeãovaÈ prost-
redníctvom Národn˘ch projektov aktív-
nu politiku trhu práce naìalej. ZároveÀ
pripravujeme inovatívne vstupy pro-
stredníctvom projektov zameran˘ch na
vzdelávanie, poradenstvo. Pomoc prost-
redníctvom ESF budeme zacieºovaÈ aj
pre zamestnávateºov a ich zamestnancov.
Vízie a ciele sa viaÏu na schválenie stra-
tegick˘ch dokumentov pre oblasÈ ºud-
sk˘ch zdrojov. Je teda dostatok ãasu
vyhodnotiÈ skúsenosti, vedomosti
v oblasti projektového riadenia a aktívnej
politiky trhu práce. Nesmieme zabudnúÈ
na modernizáciu sluÏieb zamestnanosti
a na oblasÈ sociálnych veci, kde sa
v rámci priorít sociálnej inklúzie otvára
priestor na inovácie a spoluprácu.

V rámci organizaãn˘ch zmien sa
podarilo Ústrediu a úradom PSVR pri-
praviÈ v‰etky ãinnosti tak, aby sme pri-
pravované obdobie zvládli aj so súbe-
hom niektor˘ch aktivít z programovacie-
ho obdobia 2004 – 2006. Zamestnanci
Ústredia PSVR a 46 úradov zvládli pro-
gramovacie obdobie 2004 – 2006. Získa-
li mnoÏstvo skúseností a vedomostí
v oblasti ESF. Je to devíza, ktorá je nena-
hraditeºná v profesionálnom vnímaní
zamestnanca Ústredia a úradov PSVR.

ZÁVEROM
KaÏdá zmena v‰ak priná‰a so sebou
mieru nespokojnosti a mieru strachu
z nepoznaného. Sú to prirodzené
a základné znaky zmien v kaÏdej spoloã-
nosti, v in‰titúcii z pohºadu vnímania
spoloãenského, sociologického a aj psy-
chologického. Zmeny a nutná príprava
na nové Programovacie obdobie 2007 –
2013 v‰ak vychádzali z in˘ch potrieb
a poznaní a to sú potreby na‰ich najdôle-
Ïitej‰ích klientov. Sú nimi uchádzaãi
o zamestnanie, záujemci o zamestnanie
a zamestnávatelia. Prijmime preto v˘zvu
strategick˘ch dokumentov schválen˘ch
Európskou komisiou, s cieºom vyuÏitia
príleÏitostí na trhu práce prostredníc-
tvom ESF aj v novom období. 

Mgr. VIEROSLAVA RÁCHELOVÁ, 
námestníčka GR pre sekciu ESF ÚPSVR

ESF
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júce prácu posielajte na: Director of
Dept. Of Labour, tel. ã.: +357 22400802,
e-mail: director@dl.mlsi.gov.cy.

Na oficiálnej stránke Cypru
www.cyprus.gov.cy môÏete nájsÈ
linky na web stránky v‰etk˘ch najãíta-
nej‰ích cypersk˘ch novín, obsahujú-
cich ponuky voºn˘ch pracovn˘ch
miest. Najviac pracovn˘ch ponúk
nájdete na stránkach novín obsahujú-
cich prílohu kariéra: www.phileleft-
heros.com, www.cyprus-mail.com
a www.cyprusweekly.dom.cy. 

Pracovné ponuky nájdete na web
stránke cypersk˘ch Verejn˘ch sluÏieb
zamestnanosti www.pescps.dl.mlsi.
gov.cy a tieÏ cez portál siete EURES
www.eures.europa.eu. Detaily pracov-
n˘ch ponúk sú uvedené väã‰inou
v gréãtine alebo angliãtine. 

ŠTANDARDNÁ PROCEDÚRA 
Je Àou písomná ÏiadosÈ o prijatie do
zamestnania spolu so Ïivotopisom. Je
dôleÏité, aby Ïivotopis obsahoval infor-
mácie o akademickom vzdelaní, profe-
sionálnej kvalifikácii, osobné údaje
a informácie súvisiace s poÏadovan˘m
miestom. ÎiadosÈ aj Ïivotopis by mali
byÈ maximálne na dvoch stranách.
Referencie od predchádzajúcich za-
mestnávateºov sa prikladajú iba v prí-
pade, Ïe si to zamestnávateº vyÏaduje.

Podºa cyperského práva je zamest-
návateº povinn˘ predloÏiÈ vám pra-
covnú zmluvu v písomnej podobe.
Písomnú verziu zmluvy budete potre-
bovaÈ pri vybavovaní povolenia na
pobyt. Mzdy sa lí‰ia na základe kolek-
tívnych dohôd. Minimálna mesaãná
mzda pre väã‰inu profesií, ako napr.
predavaã, úradník, pomocn˘ pracov-
ník, je 594 CYP a po 6 mesiacoch pra-
covného pomeru 630 CYP brutto.
T̆ Ïdenn˘ pracovn˘ ãas sa pohybuje
od 37 do 40 hodín v závislosti od
sektoru a povolania. Minimálna dæÏka
dovolenky podºa zákona je tri t˘Ïdne
(15 pracovn˘ch dní) pre zamestnan-
cov, ktorí pracujú 5 dní v t˘Ïdni a 18
pracovn˘ch dní pre zamestnancov,
ktorí pracujú 6 dní v t˘Ïdni. Na to, aby
ste mali dovolenku zaplatenú, musíte
pracovaÈ minimálne 13 t˘ÏdÀov. V prí-
pade poru‰enia podmienok pracovnej
zmluvy sa môÏete obrátiÈ na In‰pekto-
rát práce, e-mail: info@dlr.mlsi.gov.cy.

Vysoko‰kolské vzdelávanie posky-
tujú verejné aj súkromné univerzity,
tzv. colleges a institutes (zamerané
viac na prax). ·kolné sa platí iba na
súkromn˘ch ‰kolách a roãne sa pohy-
buje od 3 500 do 7 000 eur. Mesaãné
náklady na ubytovanie, stravu
a dopravu sú asi 35-tis. korún. 

K POVOLENIU JE POTREBNÉ
PRIPOJIŤ TIETO DOKUMENTY:� správne vyplnen˘ formulár (získate

ho priamo na Úrade registrácie
a migrácie obãanov), druh formulára
závisí od typu povolenia na pobyt,
o ktor˘ Ïiadate (zamestnanie, podni-
kanie, ‰túdium...),� platn˘ cestovn˘ pas alebo obãian-
sky preukaz,� 2 fotografie,� poplatok 5 CYL,� pracovná zmluva (ak ste zamestnan˘).
Ak Ïiadate o povolenie na pobyt pre

ãlenov rodiny, musíte maÈ so sebou
overené kópie sobá‰neho listu, rodn˘ch
listov detí atì. Povolenie k pobytu je
vydané do 6 mesiacov odo dÀa podania
Ïiadosti a je platné po dobu 5 rokov. 

Viac informácií môÏete získaÈ na:
migration@crmd.moi.gov.cy, ggeorgal-
lis@moi.org.cy.

AK SI HĽADÁTE ZAMESTNANIE 
Na Cypre je nevyhnutné ovládanie
gréckeho alebo anglického jazyka.
MôÏete sa zaregistrovaÈ na najbliÏ‰om
úrade práce, priãom musíte preukázaÈ
platn˘ cestovn˘ pas alebo obãiansky
preukaz, ARC a kópie diplomov preu-
kazujúcich dosiahnuté vzdelanie prelo-
Ïené do gréckeho alebo anglického
jazyka. Viac informácií získate na web
stránke Oddelenia práce Department of
Labour): www.mlsi.gov.cy/dl.

Zoznam ãlenov Asociácie súkrom-
n˘ch agentúr môÏete dostaÈ od cyperskej
Komory obchodu a priemyslu
(www.ccci.org.cy). BliÏ‰ie informácie zís-
kate aj od cyperskej Asociácie manaÏ-
mentu ºudsk˘ch zdrojov na adrese:
www.cyhrma.org (Cyprus Human
Resources Management Association). Prí-
padné sÈaÏnosti na agentúry sprostredku-

CYPRUS 

Máte záujem o prácu v EÚ?
Cyprus zaznamenáva rýchly ekonomický rast, je charakterizova-
ný ako moderná ekonomika s dynamickými službami, priemyslom
a poľnohospodárstvom, rozvinutou infraštruktúrou. Je známy
ako miesto dovoleniek a centrum služieb. Dve tretiny obyvateľov
pracujú v službách, a práve toto odvetvie potrebuje kvalifikova-
ných i nekvalifikovaných sezónnych pracovníkov. Momentálne je
tu nedostatok pracovných síl v reštauráciách a hoteloch, v cate-
ringu/službách, na stavbách, v skladoch, obchodoch i na far-
mách. Uplatniť sa môžu počítačoví technici, analytici a progra-
mátori, sieťoví a telekomunikační špecialisti, energetickí, výrobní
a konštrukční inžinieri, strojárski pracovníci, pracovníci v továr-
ňach, elektronický obslužný personál, obchodný personál, perso-
nál v zákazníckych službách, kuchári, čašníci, barmani, autome-
chanici, zvárači, sústružníci, šoféri, stolári, maliari, údržbári, kva-
lifikovaní plavčíci, tréneri, ošetrovatelia, zdravotné sestry.

Obãania Slovenskej republiky majú
voºn˘ prístup na cypersk˘ trh práce
a majú právo vstúpiÈ na územie Cypru
bez re‰trikcií s platn˘m cestovn˘m
pasom alebo obãianskym preukazom.
Vláda Cyperskej republiky urãila za
jediné legálne vstupné a v˘stupné
hraniãné priechody na ostrov letiská
v Larnake a Paphose a prístavy
v Limasole a Larnake. 

Ak sa rozhodnete odísÈ pracovaÈ
na Cyprus, nechajte príbuzn˘m adre-
su miesta vá‰ho pobytu na Cypre, do
svojho cestovného pasu tieÏ uveìte
kontakt na príbuzn˘ch na Slovensku,
kúpte si otvorenú spiatoãnú letenku,
zoberte si so sebou dostatoãné mnoÏ-
stvo financií a zabezpeãte si dostatoã-
né zdravotné poistenie. 

AK CHCETE NA CYPRE BÝVAŤ
A PRACOVAŤ, STE POVINNÝ:� poÏiadaÈ o Certifikát pobytu pre
cudzinca (Alien’s Residence Certifica-
te – ARC) na najbliÏ‰ej policajnej sta-
nici do 3 mesiacov od príchodu na
územie Cypru, � poÏiadaÈ o ãíslo sociálneho poiste-
nia, ktoré dokazuje, Ïe prispievate do
sociálneho systému Cypru a budete
maÈ následne nárok na príspevky zo
sociálneho systému, ako aj na nemo-
censké dávky,� poÏiadaÈ o povolenie k pobytu
v prípade, ak vá‰ pobyt bude dlh‰í neÏ
3 mesiace alebo ak máte pracovnú
zmluvu. 

ÎiadosÈ MEU1 musí byÈ osobne
podaná pred uplynutím 3-mesaãnej
lehoty na Úrade registrácie a migrácie
obãanov (Civil Registry & Migration
Dept.). PoÏiadaÈ o povolenie k pobytu
môÏete aj na miestnom imigraãnom
policajnom oddelení. �
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Vyuãovacím jazykom je gréãtina,
okrem ‰iestich verejn˘ch vysok˘ch
‰kôl, kde sa dá ‰tudovaÈ aj v angliãti-
ne. Viac informácií nájdete na stránke
ministerstva ‰kolstva a kultúry:
www.moec.gov.cy.

ODDELENIE PRÁCE 
Poskytuje informácie o kompetent-
n˘ch in‰titúciách, legislatíve, proce-
dúrach potrebn˘ch pre uznávanie
regulovan˘ch profesií na Cypre. Viac
informácií získate na adrese: qualifi-
cations@dl.mlsi.gov.cy.

Ohºadom uznávania akademick˘ch
diplomov kontaktujte: Cyprus Council
for the Recognition of Higher Educa-
tion Qualifications (KY.S.A.T.S), 
web: www.moec.gov.cy/kysats.html
e-mail: qualifications@dl.mlsi.gov.cy

DAŇ Z PRÍJMU 
FYZICKÝCH OSÔB 
Je rozdelená do troch kategórií a jej v˘‰-
ka dosahuje 0 – 30 % v závislosti od v˘‰-
ky príjmu. Medzi vládou SR a CR bola
uzavretá dohoda o zamedzení dvojitého
zdanenia. Dane podliehajú pod Minis-
terstvo financií, e-mail: svrasida@ird.
mof.gov.cy, www.mof.gov.cy. Vrátenie
daní: http://taxisnet.mof. gov.cy.

Roãn˘ príjem� do C£ 10.000 0 % daÀ � od C£ 10.001 – 15.000 20 % daÀ� od C£ 15.001 – 20.000 25 % daÀ� nad C£ 20.000 30 % daÀ
Cyprus má najniÏ‰iu základnú

sadzbu DPH, ktorá sa pohybuje od 0 %
do 15 %. 0 % DPH je na potraviny,
detské odevy a obuv, knihy, noviny,
ãasopisy, letenky, zdravotnícke potre-
by, 10 % aÏ 13 % DPH je na alkohol.

Z príjmu zamestnanca sa odvádza
do fondov sociálneho zabezpeãenia
16,6 %. Z celkov˘ch 16,6 % platí za-
mestnanec 6,3 %, zamestnávateº 6,3 %
a ‰tát 4 %. V prípade SZâO z príjmu sa
odvádza do fondov sociálneho zabez-
peãenia 15,6 %, z toho 11,6 % platí
SZâO a 4 % ‰tát. BliÏ‰ie informácie
získate na Oddelení Sociálneho zabez-
peãenia (Dept. Of Social Insurance), 
e-mail: interrel@sid.mlsi.gov.cy alebo
nav‰tívte web stránku: www.mlsi.gov.
cy/sid.

VYDANIE ŽIVNOSTENSKÉHO
OPRÁVNENIA 
Na Cypre sa oÀ môÏe uchádzaÈ ‰tátny
obãan SR, ak preukáÏe odbornú
spôsobilosÈ pre vykonávanie príslu‰-
nej Ïivnosti. V‰etky potrebné informá-
cie o podnikaní na Cypre nájdete na
web stránke Department of Registrar
of Companies and Official Receiver:
www.mcit.gov.cy/drcor. 

Zdravotná sluÏba na Cypre nie je
bezplatná a úhrada za hospitalizáciu

platiÈ iba cypersk˘mi librami. Banky
a zmenárne sú otvorené: pondelok –
piatok od 8,00 – 12,30, popoludní
b˘vajú väã‰inou zatvorené. Obchody
sú zvyãajne otvorené dopoludnia,
potom popoludní (okrem stredy) od
14,30 do 19,00 hod. Po‰ty sú otvorené
od 8,00 – 13,00 hod. a poobede iba
v hlavn˘ch centrách.

Ing. JANA KALMANOVÁ, 
EURES poradca ÚPSVR Nové Zámky

môÏe byÈ veºmi nákladná. Poskytnutie
prvej pomoci a o‰etrenie t˘kajúce sa
pohotovosti je bezplatné. Preto odporú-
ãame pred cestou na Cyprus uzavrieÈ si
komerãné poistenie. O zdravotnom
systéme na Cypre nájdete viac informá-
cií na web stránke Ministerstva zdra-
votníctva: www.moh.gov.cy.

ZmeniÈ peniaze na cyperskú libru sa
dá zvyãajne aÏ na ostrove. Eurá ako pla-
tidlo zatiaº akceptujú iba niektoré hote-
ly, v obchodoch a re‰tauráciách sa dá

Užitočné adresy: 
� Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Cypre
4 Kalamatas, Acropolis 2002 Strovolos, P. O. Box 21165, 1503 Nicosia, CYPRUS,
Tel: +357-22-879 681, Fax: +357-22-311 715, 
mobil 24 hod.: +357 99 694929 alebo +357 99 477 683, 
E-mail: slovakia@cytanet.com.cy, skembassy@cytanet.com.cy

� Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
Konzulát Cyperskej republiky, Červeňova 28, 811 03 Bratislava 1 
Tel.: 02 / 5935 5555, Fax: 02/5935 5700, E-mail: pecnikova@sipox.sk

� Veľvyslanectvo Cyperskej republiky (s pôsobnosťou pre Slovensko)
Parkring 20, A-1010, Wien, Österreich
tel.: + 43/1/ 513-0630; fax: + 43/1/ 513-0632

Užitočné internetové stránky: 
� www.ccci.org.cy (Cyperská obchodná a priemyselná komora)� www.mlsi.gov.cy/dl (Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia – odd.

práce)� www.mlsi.gov.cy/dlr (Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia – odd.
pracovných vzťahov)� www.mlsi.gov.cy/sid (Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia – odd.
sociálneho zabezpečenia)� www.mfa.gov.cy (Ministerstvo zahraničných vecí) � www.cyprus.gov.cy (Všeobecná stránka cyperskej vlády)� www.moec.gov.cy (Ministerstvo školstva a kultúry)� www.moh.gov.cy (Ministerstvo zdravotníctva)� www.moi.gov.cy/pio (Tlačový a informačný úrad)� www.visitcyprus.org.cy (Cyperská turistická organizácia)� www.cytayellowpages.com.cy (Zlaté stránky)

Užitočné telefónne čísla: 
� polícia, prvá pomoc, hasiči: 112, 199� urgentné situácie (lekár, lekáreň): 125 � Informácie o telefónnych číslach: 192, medzinárodné telefónne čísla: 194

Kontakty na okresné úrady práce: 
� 1. Nicosia: Kiniras str., 1102 Nicosia, 

tel.: +357 22303555, e-mail: dlonic@dl.mlsi.gov.cy � 2. Limassol: 80, Franklin Roosevelt Ave., 3011 Limassol, 
tel.: +357 25804400, e-mail: dlolim@dl.mlsi.gov.cy� 3. Larnaca/Famagusta: Filiou Tsigaridi, 6023 Larnaca, 
tel.: +357 24304134, e-mail: dlolca@dl.mlsi.gov.cy� 4. Pafos: 1, Filikis Eterias str., 8047 Pafos, 
tel.: +357 26306230, e-mail: dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy
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■ MINISTERKA PRÁCE A ŠPERKÁRI
18. – 19. 4. 2007 sa v In‰titúte pre pracovnú rehabilitá-

ciu obãanov so zmenenou pracovnou schopnosÈou v Brati-
slave konal 11. roãník celoslovenskej súÈaÏe „·tudentsk˘
‰perk 2007“, neoficiálne majstrovstvá Slovenska v navrho-
vaní a v˘robe ‰perkov. Patronát nad t˘mto podujatím prev-
zala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera
Tomanová.

Odborn˘m garantom a organizátorom súÈaÏe je Cech
zlatníkov a klenotníkov Slovenska a generálnym sponzorom
súÈaÏe je Zlatá huta, s r. o. Trenãín a Auren, s. r. o. Levice.
V tomto roãníku sa do súÈaÏe zapojilo 10 ‰kôl z celého Slo-
venska. SúÈaÏ prebiehala v dvoch kategóriách, v prvej súÈa-
Ïiaci vyrábali ‰perk – bro‰Àu priamo na mieste súÈaÏe, súÈa-
Ïiaci zaradení do 2. kategórie navrhli a zhotovili ‰perky na
tému Infomaãno-komunikaãné technológie v ‰perku. Naj-
väã‰ie úspechy Ïali ‰tudenti SOU pre TPM, ktorého dve ‰tu-
dentky Michela Csápaiová a Mária Kürtiová získali 2. a 3.
miesto za svoje bro‰ne a Adam Matu‰ák získal 1. miesto za
svoj netradiãn˘ ‰perk spracovan˘ na tému Informaãno-
kominikaãné technológie. Ministerka práce sociálnych vecí
a rodiny Viera Tomanová udelila diplom autorke ‰perku,
ktor˘ ju najviac zaujal. Tento ‰perk zhotovila na súÈaÏi Vero-
nika Hru‰ková, Ïiaãka Z· odievania a sluÏieb zo Îiliny. Pani
ministerka mlad˘m umelcom pogratulovala a vyjadrila
obdiv nad ich zruãnosÈou a krásou zhotoven˘ch ‰perkov.
·tudenti SOU pre TPM odovzdali ministerke kyticu kvetov
a darãek v podobe ‰perku, ktor˘ zhotovili v rámci prípravy
na povolanie v odbore zlatník a klenotník.

Ing. Helena Putzová, 
zástupkyňa riaditeľa školy

■ VEREJNÝ ODPOČET ČINNOSTI INŠTITÚTU
PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY ZA ROK 2006
V priestoroch In‰titútu pre v˘skum práce a rodiny

(IVPR) v Bratislave sa 3. mája 2007 uskutoãnil verejn˘ odpo-
ãet ãinnosti tejto in‰titúcie za rok 2006. Vedenie in‰titúcie
a jej zamestnanci privítali zástupcov zriaìovateºa – Minis-
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (prítomné boli
‰tátna tajomníãka Emília Kr‰íková a generálna riaditeºka
sekcie práce Mária Janu‰ová), zástupcov Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny, Centra vzdelávania MPSVR SR,
Národného in‰pektorátu práce a médií.

V prvej ãasti stretnutia riaditeºka IVPR Kvetoslava Repková
struãne informovala o v˘voji In‰titútu v roku 2006 z hºadiska
jeho právneho postavenia, v˘skumného programu, ìal‰ej
odbornej ãinnosti, financovania a personálneho v˘voja. Obsa-
hom druhej ãasti bola ‰ir‰ia informácia a následná rozprava
k jednotliv˘m v˘skumn˘m projektom, resp. in˘m otázkam
súvisiacim s ãinnosÈou IVPR v roku 2006. Vyplynuli z nej
napríklad odporúãania uverejÀovaÈ na webovej stránke IVPR
informácie o uskutoãnen˘ch zahraniãn˘ch pracovn˘ch
cestách a správ z nich a usporadúvaÈ informaãné semináre,
ktoré by viedli k zv˘‰eniu prenosu poznatkov generovan˘ch
v rámci jednotliv˘ch v˘skumn˘ch projektov voãi ‰ir‰ej
odbornej i laickej verejnosti. V poslednej ãasti verejného
odpoãtu predstavila riaditeºka IVPR niekoºko úvah, ktoré
rámcujú fungovanie tejto in‰titúcie v najbliÏ‰om období.
T̆ kajú sa etablovania nov˘ch v˘skumn˘ch a odborn˘ch
agiend, tvorby partnerstiev medzi rozliãn˘mi subjektami
sociálnej politiky, v rámci ktor˘ch sa formujú nové „polohy"
vedecko-v˘skumnej práce. Závereãná ãasÈ verejnej rozpravy
bola zameraná najmä na úlohy zriaìovateºa – MPSVR SR pri
formulovaní rezortnej koncepcie v˘skumu a v˘voja, ktorá by
mala v ìal‰om období v˘znamne rámcovaÈ ãinnosÈ In‰titútu
pre v˘skum práce a rodiny.

Heslom „rezortn˘ v˘skum na rázcestí“ riaditeºka IVPR
symbolicky oznaãila isté znepokojenie zo skutoãnosti, Ïe
potreby v oblasti sociálneho v˘skumu nie sú dostatoãne
reflektované v tematick˘ch prioritách ‰tátnych programov
v˘skumu a v˘voja, ktoré sa budú podporovaÈ v budúcnosti
z verejn˘ch prostriedkov. Naopak, vyzdvihla novú pozíciu mi-
nisterstiev pri rozvíjaní svojich odvetví práve prostredníctvom
v˘skumu a v˘voja, cestou tvorby a implementácie tzv. „rezort-
n˘ch koncepcií v˘skumu a v˘voja“. V rámci plenárnej rozpra-
vy boli prezentované postoje vedenia MPSVR SR ako zriaìo-
vateºa IVPR k tejto strategickej úlohe stanovenej dlhodob˘m
zámerom ‰tátnej vednej a technickej politiky do roku 2015.

Mgr. Helena Kovaľová, 
tlačový a mediálny odbor MPSVR SR

■ BULHARSKÝ VEĽVYSLANEC 
U MINISTERKY VIERY TOMANOVEJ
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera

Tomanová prijala 7. mája 2007 mimoriadneho a splnomoc-
neného veºvyslanca Bulharskej republiky v Slovenskej
republike J. E. Ogniana Krumova Garkova. 

Obsahom krátkeho zdvorilostného stretnutia bolo vyjadre-
nie záujmu oboch partnersk˘ch ministerstiev pokraãovaÈ
v zaãatej spolupráci a v rokoch 2007 – 2008 poskytnúÈ Minis-
terstvu práce a sociálnej politiky Bulharskej republiky odbor-
né konzultácie v oblasti dôchodkového systému a v oblasti
pouÏívania systému EURES. Obe strany prejavili záujem
o v˘menu informácií a skúseností s rie‰ením problematiky
skvalitÀovania Ïivotn˘ch a pracovn˘ch podmienok Rómov. 

Správy

�

Veronika Hrušková, ZSŠ Žilina, šperk ocenený ministerkou
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Ministerka Viera Tomanová prejavila záujem o osobné
stretnutie s ministerkou práce a sociálnej politiky Bulharskej
republiky Emiliou Maslarovou a o spoluprácu s partnersk˘m
ministerstvom v marci tohto roku. Odpoveìou na túto inicia-
tívu je list ministerky Emilie Maslarovej s pozvaním na pra-
covné stretnutie do Sofie v septembri 2007, ktoré bulharsk˘
veºvyslanec odovzdal ministerke Viere Tomanovej. KeìÏe
Slovenská republika a Bulharská republika sú právoplatn˘mi
ãlensk˘mi krajinami Európskej únie, majú viaceré spoloãné
záujmy a ciele, z tohto hºadiska sa budú usilovaÈ o hºadanie
rie‰ení aktuálnych problémov nielen v národnom, ale aj
európskom rozmere.

Oľga Škorecová, 
riaditeľka tlačového a mediálneho odboru MPSVR SR

■ VIERA TOMANOVÁ NA KONFERENCII
MINISTROV O INTEGRÁCII
Integrácia cudzincov do spoloãnosti ako nová dimenzia

európskej migraãnej politiky – to bola hlavná téma konfe-
rencie ministrov Európskej únie v Postupime v Nemecku,
na ktorej v dÀ och 10. – 11. mája 2007 zastupovala Sloven-
sko ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera
Tomanová.

Európa musí ãeliÈ mimoriadnemu náporu migrácie –
v krajinách Európskej únie Ïije v súãasnosti viac ako 40 mili-
ónov osôb pochádzajúcich z tretích krajín, ako aj desiatky
miliónov potomkov migrantov. Konferencia bola najmä ideo-
logick˘m dialógom o imigrácii v Európe. Národné integraãné
politiky jednotliv˘ch ãlensk˘ch krajín sú rôzne, v poslednom
období má v‰ak Európska únia záujem o jednotné definova-
nie integraãnej politiky. 

Ministri diskutovali aj o spôsoboch, ktoré môÏu zlep‰iÈ
spoluprácu ãlensk˘ch krajín v oblasti integrácie, o nov˘ch
smerovaniach pri vymedzovaní práv a povinností migrantov
a formách medzikultúrnych dialógov. 

Na záver konferencie prijali ministri spoloãné závery,
v ktor˘ch zdôraznili v˘znam siete národn˘ch kontaktn˘ch
pracovníkov pre integráciu (NCPI) v zlep‰ovaní medzivládnej
spolupráce, v˘mene informácií a overen˘ch postupov. Minis-
tri sa zhodli na tom, Ïe úlohu, ako aj kritériá pre zastúpenie
v NCPI treba naìalej posilÀovaÈ, priãom zdôraznili, Ïe
zástupcami NCPI by mali byÈ tí, ktorí sa zúãastÀujú na tvorbe
integraãn˘ch politík. 

Ministri sa zhodli na tom, Ïe sieÈ NCPI by sa mala snaÏiÈ
získaÈ ão naj‰ir‰í prehºad o integraãnom procese, aby bola
schopná pomôcÈ Rade Európy so ‰irokou ‰kálou problémov
spojen˘ch s integráciou osôb s migraãn˘m pozadím, vrátane
druhej a tretej generácie migrantov. Zdôraznili tieÏ, Ïe sieÈ
NCPI by mala zváÏiÈ celospoloãensk˘ prístup k integrácii,
v rámci ktorého sa in‰titúcie a celá populácia ãlensk˘ch ‰tá-
tov prispôsobí novému veku mobility – kde sa imigrácia
povaÏuje za permanentn˘ fenomén, vìaka ktorému budú
vznikaÈ ãoraz rôznorodej‰ie spoloãnosti.

Ministri sa dohodli, Ïe zastre‰ujúcim cieºom integrácie je
zabezpeãenie rovn˘ch príleÏitostí pre v‰etk˘ch v úãasti na
spoloãenskom a ekonomickom Ïivote spoloãnosti. Vo svetle
pokrokov v integraãnej politike na národn˘ch úrovniach sa
ministri dohodli, Ïe v˘mena odborn˘ch poznatkov a skúse-
ností medzi predstaviteºmi NCPI by sa mala zameraÈ predov-
‰etk˘m na konkrétne problémy. Mali by objasniÈ rôzne kon-
cepcie a prístupy k úplnej obãianskej a hospodárskej úãasti,
s prihliadnutím na relevantné smernice Európskej únie, ktoré
sa t˘kajú integrácie imigrantov. Integrácia je dvojkoºajn˘ pro-
ces. Tak migranti, ako aj celá spoloãnosÈ musia vyvíjaÈ úsilie,
ktoré umoÏní integráciu a vzájomnú adaptáciu. 

Migranti, ktorí zam˘‰ºajú usadiÈ sa natrvalo alebo ÏiÈ
v krajine dlhodobo, budú musieÈ vyvinúÈ snahu integrovaÈ
sa a prijaÈ Ïivotné podmienky a hodnotové systémy hostiteº-
sk˘ch spoloãností. Hostiteºské spoloãnosti by mali podpo-

rovaÈ prístup imigrantov k systému vzdelávania, zamestna-
nosti, verejn˘m sluÏbám, politick˘m in‰titúciám a médiám.
V tomto kontexte sa dnes ako sºubn˘ koncept pre prípravu
integraãnej politiky javí my‰lienka obãianstva nezávislého
od národnosti a „zaslúÏeného obãianstva“ a to, ako môÏe
podporovaÈ zakladanie rôznorod˘ch, ale zároveÀ súdrÏn˘ch
spoloãností. Tieto koncepty sa odvolávajú na práva a povin-
nosti poskytnuté migrantom. My‰lienka, Ïe práva a povin-
nosti migrantov presahujú rámec formálneho obãianstva, by
mohla byÈ základom spoloãného koherentného (súvislého,
spojitého) rámca pre úplnú obãiansku a hospodársku úãasÈ.
Tak˘to rámec by mohol v˘znamne prispieÈ k zlep‰eniu
úrovne integrácie v rôznych kontextoch, v ktor˘ch sa obja-
vuje medzinárodná a transnárodná migrácia v Európskej
únii. 

Medzikultúrny dialóg sa stal základn˘m nástrojom pre
zabezpeãenie praktizovania rôznorod˘ch náboÏenstiev a kul-
túr. V tomto kontexte by sa národní kontaktní pracovníci pre
integráciu mali staÈ európskou platformou pre v˘menu skú-
seností v oblasti medzikultúrneho dialógu a mali by predlo-
ÏiÈ Európskej rade dôkladné zhodnotenie praxe a rozsahu
medzikultúrneho dialógu v ãlensk˘ch ‰tátoch, predov‰etk˘m
vo vzÈahu k integrácii migrantov. 
S cieºom zlep‰iÈ v˘menu informácií a vzájomné uãenie sa

vyzvali ministri Európsku komisiu, aby zváÏila spôsoby skva-
litnenia v˘roãnej správy o imigrácii a integrácii prostredníc-
tvom zlep‰enia jej pokrytia politík v ãlensk˘ch ‰tátoch, vráta-
ne regionálnych a miestnych politík a aktivít rôznych zúãast-
nen˘ch strán; poskytnutím komparatívnej‰ej anal˘zy
a vypracovaním odporúãaní Európskej rade vo svetle spoloã-
n˘ch základn˘ch princípov. Ministri naliehavo vyzvali
Európsku komisiu, aby zabezpeãila vãasné vydanie v˘roãnej
správy a ur˘chlila prípravu integraãného portálu a integraã-
ného fóra.

Slovensko – najmä v súvislosti so vstupom do EÚ – zazna-
menáva v oblasti zahraniãnej migrácie relatívne dynamick˘
v˘vin a pre niektoré kategórie cudzincov sa stáva ãoraz viac
nie tranzitnou, ale cieºovou krajinou. Z hºadiska aktívneho
uplatnenia sa cudzincov na pracovnom trhu má Slovenská
republika dobré v˘sledky predov‰etk˘m v oblasti integrácie
azylantov (cudzincov s priznan˘m postavením uteãenca).
Pokiaº ide o pracovnú migráciu (zamestnávanie cudzincov),
Slovensko sa pri postupnom ekonomickom zbliÏovaní
s vyspelej‰ími ‰tátmi Európskej únie a klesajúcej nezamest-
nanosti postupne stáva dostatoãne zaujímavou krajinou pre
migrantov zo zahraniãia, ktorí k nám prichádzajú za prácou.
Mimochodom: ku koncu roka 2006 pracovalo na Slovensku
celkovo 6 533 cudzincov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zaãína
v kontexte podmienok na trhu práce rie‰iÈ otázky pohybu za
prácou, riadeného prisÈahovalectva a integrácie migrantov na
území Slovenska. Z hºadiska riadenia legálnej migrácie za
prácou sa Slovensko zameria na podporu vysokokvalifikova-
n˘ch pracovn˘ch síl z tretích krajín, ktoré prispejú k zv˘‰e-
niu celkovej konkurencieschopnosti SR. Zmenu politiky si
totiÏ vyÏaduje fakt, Ïe na na‰om trhu práce zaãíname pociÈo-
vaÈ nedostatok odborníkov v technick˘ch odboroch, najmä
v automobilovom priemysle, strojárstve a v stavebníctve, ale
problémy sa zaãínajú objavovaÈ aj v ìal‰ích oblastiach. Nedo-
statkové profesie chce Slovenská republika okrem hºadania
vnútorn˘ch zdrojov rie‰iÈ aj prostredníctvom imigrácie kvali-
fikovan˘ch odborníkov zo zahraniãia. Ministerstvo pripravu-
je v najbliÏ‰om období zriadenie osobitného odborného útva-
ru migrácie a integrácie cudzincov. Útvar sa bude v súlade
s poÏiadavkami Európskej únie podieºaÈ na vypracovaní stra-
tégie migraãnej a integraãnej politiky cudzincov do spoloã-
nosti, v rámci ktorej bude dôsledne presadzovaÈ princípy
sociálnej integrácie cudzincov.

Oľga Škorecová, 
riaditeľka tlačového a mediálneho odboru MPSVR SR
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? Na‰ím zamestnávateºom je ‰tátna

príspevková organizácia a v kolektív-

nej zmluve sme si dohodli tvorbu sociál-

neho fondu len ako povinného prídelu

vo v˘‰ke 0,6 % zo základu (v zmysle § 3

ods. 1 písm. a) zákona, a aj rozsah a zása-

dy poskytnutia príspevku zamestnan-

com tak, ako to ustanovuje § 7 ods. 1

zákona, priãom podmienky poskytnutia

príspevku zamestnancom na úhradu

v˘davkov na dopravu do zamestnania

a späÈ sme v kolektívnej zmluve stanovi-

li presne ako § 7 ods. 3 písm. a) zákona.

Zamestnancov, ktorí spæÀajú tieto pod-

mienky, máme niekoºko. Je zamestná-

vateº v tomto prípade povinn  ̆ tvoriÈ

sociálny fond ako úhrn povinného príde-

lu a aj prídelu vo v˘‰ke sumy podºa § 3

ods. 1 písm. b) bod 2 zákona, alebo staãí,

ak bude sociálny fond tvoriÈ vo v˘‰ke

povinného prídelu, t. j. vo v˘‰ke 0,6 %

základu podºa § 4 ods. 1 zákona?

vi povinnosÈ valorizovaÈ mzdu zamestnanca.
K zv˘‰eniu, resp. k valorizácii mzdy zamest-
nanca môÏe dôjsÈ v niektor˘ch prípadoch,
a to v dôsledku zv˘‰enia minimálnej mzdy
vÏdy s úãinnosÈou od 1. októbra kalendárne-
ho roka. Podºa § 43 Zákonníka práce je
zamestnávateº povinn  ̆ okrem in˘ch pod-
statn˘ch náleÏitostí dohodnúÈ v pracovnej
zmluve so zamestnancom aj mzdové podmi-
enky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej
zmluve. Podºa § 120 Zákonníka práce v‰ak
zamestnávateº, u ktorého odmeÀovanie nie
je dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povin-
n  ̆poskytnúÈ zamestnancovi mzdu najmenej
v sume minimálneho mzdového nároku
urãeného pre stupeÀ nároãnosti práce prí-
slu‰ného pracovného miesta; zamestnávateº
je povinn  ̆ohodnotiÈ kaÏdé pracovné miesto
a priradiÈ mu príslu‰n  ̆ stupeÀ nároãnosti
práce. Pod pracovn˘m miestom sa rozumie
súhrn pracovn˘ch ãinností, ktoré zamestna-
nec vykonáva podºa pracovnej zmluvy a pod

Podmienky nároku na rodiãovsk˘ prís-
pevok a jeho v˘platu upravuje zákon ã.
280/2002 Z. z. o rodiãovskom príspevku
v znení neskor‰ích predpisov, ktor˘ súãasne
vymedzuje aj okruh osôb oprávnen˘ch na
uplatnenie nároku na túto ‰tátnu sociálnu
dávku. Situáciu, ktorú uvádzate v liste,
upravuje § 2 ods. 4 cit. zákona. Podºa tohto
ustanovenia, ak je v rodine viac detí vo veku
do troch, resp. ‰iestich rokov (§ 3 ods. 1
písm. a), patrí rodiãovsk˘ príspevok pri sta-
rostlivosti o tieto deti len jednému z rodi-
ãov, podºa ich vzájomnej dohody. To zna-
mená, Ïe ak je v rodine viac detí vo veku do
troch rokov, priãom obidvaja rodiãia sa
o tieto deti riadne starajú, nárok na rodiãov-
sk˘ príspevok v sume 4 440 Sk mesaãne si
môÏe uplatniÈ len jeden z rodiãov.

JUDr. Viera Hanuláková, 
riaditeľka odboru stratégie sociálnej 

ochrany detí a rodiny MPSVR SR

? Podºa § 64 a Zákona 195/1998 Z. z.
som uÏ tretí rok poberateºom

"Príspevku za opatrovanie" mojej ZËP
matky, keìÏe v zmysle tohto zákona
spæÀame k tomu v‰etky predpoklady
a ustanovenia. Do‰lo v‰ak k situácii, Ïe
jej doteraj‰í, aj keì obmedzen  ̆pohyb
na invalidnom vozíku je po zhor‰ení jej
chronickej bedrovej koxartrózy
v poslednom ãase úplne vylúãen˘,
takÏe je odkázaná nielen na moju
opatrovateºskú pomoc, ale eventuálne
aj tretích osôb. Zákon v na‰om prípade
ustanovuje ako jednu z podmienok, Ïe
príspevok nemoÏno poskytnúÈ, ak
obãana ZËP zároveÀ opatruje aj opat-
rovateºská sluÏba (zrejme sa myslí pla-
tená). Dovoºujem si vás poÏiadaÈ
o vysvetlenie, ão sa rozumie pod opat-
rovateºskou sluÏbou: ‰tátom, mestom,
alebo ZËP obãanom platená organizá-
cia, alebo agentúra sociálnych sluÏieb,
ãi hociktor  ̆platen  ̆obãan, alebo, nao-
pak, aj in  ̆subjekt, rodinn  ̆príslu‰ník,
sused atì., ktor˘ niekoho opatruje
bezodplatne, teda dobrovoºne. Jedná
sa o to, Ïe najmä presun z lôÏka na
invalidn  ̆ vozík a späÈ na lôÏko vo
veãern˘ch hodinách nie som schopn˘
z objektívnych príãin robiÈ sám kvôli
jej vy‰‰ej hmotnosti. MôÏem bezod-
platne a mimo oficiálnej opatrovateº-
skej sluÏby ÏiadaÈ pomoc k tomuto
úãelu (teda nie k opatere, ale pomoci)
od tretích subjektov (manÏelka, syn,
sused atì.). Po oslovení viacer˘ch
pracovníkov ÚPSVR mi bola daná
nejednoznaãná odpoveì a rôzny
v˘klad príslu‰n˘ch paragrafov.

V súlade so zákonom ã. 195/1998 Z.
z. o sociálnej pomoci v znení neskor‰ích
predpisov patrí opatrovateºská sluÏba
medzi sociálne sluÏby. Jej poskytovate-
ºom je príslu‰ná obec, za poskytnutie
opatrovateºskej sluÏby klient platí úhra-
du, priãom v˘‰ka úhrady závisí od rozsa-
hu odkázanosti na pomoc inej osoby
a zároveÀ od príjmu obãana s nepriaz-

Otázky a odpovede
hodnotením pracovného miesta sa chápe
porovnanie zloÏitosti zamestnancom vyko-
návan˘ch prác s charakteristikami stupÀov
nároãnosti pracovn˘ch miest uveden˘ch
v prílohe k Zákonníku práce. Úãelom mini-
málnych mzdov˘ch nárokov je ustanoviÈ
spodnú hranicu nároku na mzdu a ich uplat-
nenie je v˘luãne u zamestnancov t˘ch
zamestnávateºov, u ktor˘ch podmienky
odmeÀovania zamestnancov nie sú uprave-
né v kolektívnej zmluve. 

Sadzba minimálneho mzdového nároku
pre príslu‰n˘ stupeÀ je násobkom hodino-
vej minimálnej mzdy, ustanovenej osobit-
n˘m predpisom pri ustanovenom t˘Ïden-
nom pracovnom ãase 40 hodín, a koeficien-
tu minimálnej mzdy. Zákonník práce teda
neustanovuje pevné sadzby, resp. sumy
minimálnych mzdov˘ch nárokov, ale usta-
novuje ich ako násobky hodinovej minimál-
nej mzdy. Z uvedeného vypl˘va, Ïe pria-
mym dôsledkom zv˘‰enia minimálnej
mzdy je aj zv˘‰enie minimálnych mzdo-
v˘ch nárokov. Minimálne mzdové nároky
predstavujú v podstate 6 úrovní minimálnej
mzdy; odstupÀované sú v závislosti od
nároãnosti zamestnancom vykonávan˘ch
prác. ZloÏitej‰ej práci zodpovedá vy‰‰í stu-
peÀ nároãnosti práce, ktorému prislúcha
vy‰‰í koeficient násobku minimálnej mzdy
a teda je aj vy‰‰ia spodná garantovaná hra-
nica nároku zamestnanca na mzdu.

JUDr. Mária Buchtová
riaditeľka odb. pracovných vzťahov MPSVR SR

? V zákone o rodiãovskom príspevku

je napísané, Ïe príspevok na jedno

dieÈa môÏe poberaÈ len jeden rodiã. âo

ak si druh˘ rodiã uplatní nárok na prís-

pevok na druhé dieÈa, pretoÏe spæÀa

podmienky (riadne sa oÀ stará, nie je

zaradené do ‰tátneho zariadenia, nemá

e‰te tri roky atì.)? V zákone o tom

nikde nie je niã napísané. 

Sociálny fond sa v zmysle zákona ã.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde... v znení
neskor‰ích predpisov (ìalej len „zákon“)
tvorí podºa § 3 ods. 1 písm. a) zákona formou
povinného prídelu vo v˘‰ke 0,6 % aÏ 1 % zo
základu, ktor˘m je roãn  ̆objem vyplaten˘ch
miezd zamestnancov, a podºa § 3 ods. 1
písm. b) zákona formou tzv. ìal‰ieho prídelu. 
Prídel do sociálneho fondu podºa § 3 ods. 1
písm. b) zákona � sa môÏe dohodnúÈ v kolektívnej zmlu-

ve podºa bodu 1. tohto ustanovenia, a to
najviac do v˘‰ky 0,5 % základu, alebo � zamestnávateº je povinn˘ tvoriÈ tento
ìal‰í prídel podºa bodu 2. tohto ustano-
venia vo v˘‰ke sumy potrebnej na pos-
kytnutie príspevkov na úhradu v˘dav-
kov na dopravu do zamestnania a späÈ
zamestnancom, ktorí spæÀajú podmien-
ky uvedené v § 7 ods. 3 písm. a), najviac
v‰ak vo v˘‰ke 0,5% zo základu.

Z uvedeného vypl˘va, Ïe ak zamestnávateº
nemá v kolektívnej zmluve dohodnut˘ prí-
del do sociálneho fondu podºa § 3 ods. 1
písm. b) bod 1. zákona, je povinn˘ tvoriÈ
prídel podºa bodu 2. tohto ustanovenia
a prispievaÈ z neho oprávnen˘m zamest-
nancom na úhradu v˘davkov na dopravu
do zamestnania a späÈ. V súlade s § 7 ods.
3 písm. a) zákona poskytovanie príspevku
na úhradu v˘davkov zamestnancov na
dopravu do zamestnania a späÈ z tejto ãasti
prídelu do sociálneho fondu nevyluãuje
poskytovanie príspevku na dopravu aj
z povinného prídelu podºa zásad dohodnu-
t˘ch v kolektívnej zmluve.

JUDr. Mária Buchtová,
riaditeľka odb. pracovných vzťahov MPSVR SR

? Má zamestnávateº povinnosÈ zo

zákona valorizovaÈ mzdu? Keì

áno, tak kedy?

Zákonník práce vo svojich ustanove-
niach priamo neustanovuje zamestnávateºo- �
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niv˘m zdravotn˘m stavom. V súlade
s vy‰‰ie citovan˘m zákonom poskytnutie
opatrovateºskej sluÏby vyluãuje poskyt-
nutie peÀaÏného príspevku za opatrova-
nie, a naopak. Dôvodom takéhoto opatre-
nia je skutoãnosÈ, Ïe obidva druhy pomo-
ci kompenzujú odkázanosÈ klienta na
pomoc inej osoby. Z uvedeného vypl˘va,
Ïe pokiaº ste poberateºom peÀaÏného
príspevku za opatrovanie matky, nemôÏe
byÈ tejto zároveÀ poskytnutá opatrovateº-
ské sluÏba zo strany obce (ani v prípade,
Ïe do‰lo k zhor‰eniu zdravotného stavu
opatrovanej). Tieto skutoãnosti v‰ak
nemajú vplyv na to, aby va‰ej matke
v prípade potreby poskytla pomoc aj iná
osoba (ako uvádzate – manÏel, syn,
sused), ãi uÏ bezplatne alebo za úhradu.
Pre úãely kontroly zo strany príslu‰ného
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
ktor˘ vám priznal peÀaÏn˘ príspevok za
opatrovanie je podstatné, aby z va‰ej stra-
ny bolo zabezpeãené celodenné, osobné
a riadne opatrovanie matky. 

Mgr. Lýdia Brichtová, 
riaditeľka odboru integrácie osôb 

so zdravotným postihnutím 
a sociálnych služieb MPSVR SR

? Zamestnancom poskytujem stravné

lístky v hodnote 80 Sk aj napriek

tomu, Ïe v budove, kde sídlime, je moÏ-

nosÈ stravovania. Ako zamestnávateº

hradím zamestnancom 55 % z ceny líst-

ka. Postupujem správne v zmysle záko-

na? Mám povinnosÈ poskytovaÈ stravné

lístky v hodnote 89 Sk? Ak áno, kedy? 

Zákonník práce v § 152 ukladá zamest-
návateºovi povinnosÈ zabezpeãovaÈ stravo-
vanie zamestnancov vo v‰etk˘ch pracov-
n˘ch zmenách priamo na ich pracoviskách
alebo v ich blízkosti. Druhou povinnosÈou
zamestnávateºa vypl˘vajúcou z § 152 ods. 3
Zákonníka práce je povinnosÈ prispievaÈ
zamestnancovi na stravovanie vo v˘‰ke
najmenej 55 % ceny jedla a najviac na
kaÏdé jedlo do v˘‰ky 55 % stravného
poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní
5 aÏ 12 hodín. Vzhºadom na moÏné rôzne
spôsoby zabezpeãovania stravovania
zamestnancov i diferencované cenové relá-
cie jedál v regiónoch Slovenskej republiky.
Zákonník práce taxatívne neustanovuje
cenu poskytovaného alebo zabezpeãované-
ho jedla. Z uvedeného dôvodu neustano-
vuje ani záväznú alebo minimálnu hodno-
tu stravného lístka v prípade, ak zamestná-
vateº zabezpeãuje stravovanie zamestnan-
cov nákupom stravovacích poukáÏok.
Pokiaº si zamestnanec na pracovisku alebo
v jeho blízkosti dokáÏe za stravovaciu pou-
káÏku v hodnote 80 Sk zakúpiÈ teplé hlav-
né jedlo vrátane vhodného nápoja, s kvali-
tatívnymi vlastnosÈami zodpovedajúcimi
zásadám správnej v˘Ïivy, poskytovanie
stravn˘ch poukáÏok v tejto cene nie je
v rozpore so Zákonníkom práce. 

JUDr. Mária Buchtová, 
riaditeľka odboru pracovných vzťahov

MPSVR SR

? "V˘‰ka peÀaÏného príspevku na

kúpu osobného motorového vozid-

la sa urãí percentuálnou sadzbou

v závislosti od ceny osobného motoro-

vého vozidla a príjmu obãana s ÈaÏk˘m

zdravotn˘m postihnutím uveden˘ch

v prílohe ã. 9, priãom cena osobného

motorového vozidla môÏe byÈ najviac

400 000 Sk." Ako mám správne chápaÈ

cenovú hranicu 400 000 Sk? Je táto hra-

nica limitom, alebo môÏe byÈ peÀaÏn˘

príspevok poskytnut˘ aj na kúpu osob-

ného motorového vozidla s vy‰‰ou

obstarávacou cenou ako 400 000 Sk?

V odstavci 12 je uveden˘ postup: "...Od

ceny nového osobného motorového

vozidla sa odpoãíta ãasÈ ceny..., ktorá sa

rovná v˘‰ke podielu peÀaÏného prí-

spevku na cene osobného motorového

vozidla, na ktorého kúpu bol poskytnu-

t˘ predchádzajúci peÀaÏn˘ príspevok."

Prosím vás o objasnenie techniky v˘po-

ãtu tejto ãasti ceny, ktorá sa má odpoãí-

taÈ od ceny nového osobného motoro-

vého vozidla na konkrétnom príklade,

kde by cena pôvodného príspevku na

kúpu osobného motorového vozidla

bola napr. vo v˘‰ke 90 000 Sk a súãasná

predajná cena tohto vozidla po uplynu-

tí siedmich rokov napr. 100 000 Sk. 

Podmienky poskytovania peÀaÏného
príspevku na kúpu osobného motorového
vozidla sú ustanovené v § 61 zákona 
ã. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskor‰ích predpisov. Podºa ustanovenia 
§ 61 ods. 6 citovaného zákona sa v˘‰ka
peÀaÏného príspevku na kúpu osobného
motorového vozidla urãí percentuálnou
sadzbou v závislosti od ceny osobného
motorového vozidla a príjmu obãana s ÈaÏ-
k˘m zdravotn˘m postihnutím uveden˘ch
v prílohe ã. 9, priãom cena môÏe byÈ naj-
viac 400 000 Sk. V prílohe ã. 9 sa pritom
uvádzajú slová „v˘‰ka príspevku v %
z ceny osobného motorového vozidla, naj-
viac zo sumy 400 000 Sk“. Uvedená maxi-
málna cena auta bola zákonodarcom stano-
vená len na úãely v˘poãtu v˘‰ky peÀaÏné-
ho príspevku na kúpu osobného motorové-
ho vozidla, a to tak, Ïe pri urãovaní v˘‰ky
tohto peÀaÏného príspevku nie je moÏné
zohºadniÈ vy‰‰iu cenu osobného motorové-
ho vozidla ako 400 000 Sk.
Ak by mal zákonodarca pri tvorbe citova-

ného ustanovenia záujem zakotviÈ zákaz
poskytnutia peÀaÏného príspevku na kúpu
osobného motorového vozidla v prípade,
Ïe by si obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postih-
nutím kúpil osobné motorové vozidlo
drah‰ie ako 400 000 Sk, musel by takúto
podmienku ustanoviÈ jednoznaãn˘m
vyjadrením, Ïe peÀaÏn˘ príspevok nie je
moÏné poskytnúÈ, ak cena osobného moto-
rového vozidla je vy‰‰ia ako 400 000 Sk.
Tak˘to zákaz v‰ak nebol zákonodarcom
upraven˘ aj z toho dôvodu, Ïe znaãnou ãas-
Èou finanãn˘ch prostriedkov sa na kúpe
osobného motorového vozidla podieºa
obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím,
a preto by bolo neprimerané obmedzovaÈ

ho pri v˘bere osobného motorového vozid-
la. ëal‰ím dôvodom bola skutoãnosÈ, Ïe
obmedzením v˘‰ky ceny osobného moto-
rového vozidla by sa obãan s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím mohol dostaÈ do situ-
ácie, Ïe by si reálne nemohol kúpiÈ také
motorové vozidlo, ktoré vyhovuje jeho ÈaÏ-
kému zdravotnému postihnutiu, nakoºko
mnohé osobné motorové vozidlá v cenovej
relácii do 400 000 Sk nezodpovedajú
tak˘mto poÏiadavkám (napr. ‰írka dverí,
poãet dverí, veºkosÈ úloÏného priestoru
a priestoru medzi sedadlami), resp. nezod-
povedajú poÏiadavkám viacer˘ch obãanov
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, ktorí si
budú zabezpeãovaÈ svoju individuálnu
prepravu jedn˘m motorov˘m vozidlom
(napr. manÏelia – voziãkári).
Z vy‰‰ie uveden˘ch dôvodov zastávame

názor, Ïe úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny postupujú v súlade s platnou prá-
vnou úpravou, ak vychádzajú pri v˘poãte
v˘‰ky predmetného peÀaÏného príspevku
z dokladu o cene vy‰‰ej ako 400 000 Sk,
priãom zohºadÀujú cenu osobného motoro-
vého vozidla v sume 400 000 Sk. MPSVR
SR oboznámilo s uveden˘m názorom
v marci 2006 Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny, ktoré je v zmysle platn˘ch
právnych predpisov príslu‰né vykonávaÈ
riadiacu a metodickú ãinnosÈ úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny. Nakoºko ste vo
svojom podaní neuviedli skutoãnú cenu
pôvodného OMV, nemôÏeme vám, Ïiaº,
uviesÈ v˘poãet ìal‰ieho peÀaÏného prís-
pevku na kúpu osobného motorového
vozidla na va‰om konkrétnom príklade. 
Za predpokladu, Ïe v˘‰ka poskytnutého

peÀaÏného príspevku na kúpu osobného
motorového vozidla bola 200 000 Sk, pri-
ãom skutoãná cena OMV bola 500 000 Sk,
bude v˘poãet nasledovn˘: ak vychádzame
zo situácie, Ïe obãan motorové vozidlo
predá. za cenu 150 000 Sk, odpoãítava sa
mu z ceny nového osobného motorového
vozidla pomerná ãasÈ z ceny predaného
OMV nasledovne: urãí sa percentuálny
podiel na cene OMV, na ktorého kúpu bol
poskytnut˘ predchádzajúci peÀaÏn˘ prís-
pevok, t. j. 200 000 Sk / 500 000 Sk = 40 %.
40 % z ceny predaného OMV, t. j. zo 
150 000 Sk = 60 000 Sk, toto je ãasÈ ceny,
ktorá sa odpoãíta od ceny nového OMV. Ak
vychádzame z predpokladu, Ïe nová cena
OMV bude napr. 460 000 Sk, v˘‰ka peÀaÏ-
ného príspevku na kúpu OMV sa urãí od
ceny 400 000 Sk. Ak príjem obãana nepre-
siahne 2-násobok sumy Ïivotného minima,
peÀaÏn˘ príspevok sa urãí vo v˘‰ke 85 %
z tejto sumy, najviac v‰ak 200 000 Sk, resp.
250 000 Sk, ak ide o OMV s automatickou
prevodovkou a obãan je podºa posudku
odkázan˘ na úpravu OMV, ktorá zah⁄Àa
automatickú prevodovku. V‰etky informá-
cie a v˘poãet na základe konkrétnych úda-
jov vám ochotne poskytnú na príslu‰nom
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mgr. Lýdia Brichtová, 
riaditeľka odb. integrácie osôb so zdravotným
postihnutím a sociálnych služieb MPSVR SR

PORADŇA
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MPSVR

Voľné štátnozamestnanecké miesta
v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
BREZNO
VK č.: 2007/2/30
Názov pozície:
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(RIADITEĽ ODBORU)
Druh štátnej služby: stála štátna služba 
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocova-
ní výsledkov spadajúcich do rozsahu odboru sociálnych
vecí a rodiny. Metodická činnosť, usmerňovanie, rozhodo-
vanie v oblasti sociálnych vecí a rodiny na úrovni okresu.
Riadenie, organizovanie a kontrolná činnosť na odbore
sociálnych vecí a rodiny.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: základy Word, Excel, Lotus Notes,
Internet, Power Point

VK č.: 2007/3/30
Názov pozície:
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(VEDÚCI ODDELENIA)
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Organizačný útvar: oddelenie Európskeho sociálneho fondu
Hlavné úlohy: Riadenie a koordinácia činností oddelenia
Európskeho sociálneho fondu súvisiacich s monitoringom
a projektovým riadením národných projektov spolufinanco-
vaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu
a z prostriedkov Európskej únie. Riadenie výdavkov na
zabezpečenie financovania projektov spolufinancovaných
z prostriedkov Európskej únie a Európskeho sociálneho
fondu. Metodické usmerňovanie pri implementácii národ-
ných projektov a príprave, tvorbe a implementácii dopyto-
vých projektov a interných projektov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: základy Word, Excel, Lotus Notes,
Power Point
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Emília Sliačano-
vá
Telefón: 048/6111095
Fax: 048/6117003
E-mail: emilia.sliacanova@upsvar.sk

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
KOŠICE
VK č.: 2007/10/43
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
(RIADITEĽ ODBORU) 
Druh štátnej služby: stála štátna služba 
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny
Hlavné úlohy: Riadenie, koordinácia a kontrola činnosti na
príslušnom organizačnom útvare. 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Excel, Word, internet
KONTAKT PRE POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
JUDr. Zlatuša Lachváčová
Telefón: 055/6805413
Fax: 055/6805556
E-mail: zlatusa.lachvacova@upsvar.sk
Adresa: Staničné námestie 9, 040 01 Košice

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
LUČENEC
VK č.: 2007/7/31
Názov pozície:
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(VEDÚCI ODDELENIA PROGRAMOVÉHO RIADENIA)
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Organizačný útvar: oddelenie programového riadenia
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na odde-
lení programového riadenia odboru Európskeho sociálneho
fondu. Metodická, riadiaca, rozhodovacia a kontrolná činnosť
pri výkone štátnej služby v oblasti plnenia úloh vyplývajúcich
z memoránd súvisiacich so zahraničnou pomocou EÚ,
v oblasti projektového manažmentu úradu pre oblasť projek-
tového riadenia, v oblasti vypracúvania, riadenia, koordinácie
a usmerňovania projektov a programov na regionálnej úrov-
ni a vytvárania partnerstiev s cieľom riešenia problematiky
trhu práce v oblasti zamestnanosti. Zabezpečovanie monito-
ringu a vyhodnotenia jednotlivých nástrojov aktívnej politiky
trhu práce, projektov a programov v rámci pôsobnosti úradu. 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point) na užívateľskej úrovni

VK č.: 2007/1/31
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(RIADITEĽ ODBORU)
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Organizačný útvar: odbor Európskeho sociálneho fondu
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na odbore
Európskeho sociálneho fondu. Metodická, riadiaca, rozhodova-
cia a kontrolná činnosť pri výkone štátnej služby súvisiaca s ria-
dením, rozhodovaním a koordinovaním činností v oblasti tvorby,
prípravy, realizácie a implementácie projektov a programov
financovaných z ESF a ŠR, v oblasti finančného plánovania, ria-
denia, monitorovania a hodnotenia projektov a programov.
Zabezpečovanie jednotnej koordinácie publicity o prijatej pomo-
ci z ESF a ďalších programových štruktúr spoločenstva EÚ. 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point) na užívateľskej úrovni

VK č.: 2007/2/31
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(RIADITEĽ ODBORU)
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na odbo-
re sociálnych vecí a rodiny. Rozhodovanie o poskytovaní
dávok a príspevkov v hmotnej núdzi, štátnych sociálnych
dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, rozhoduje
o opatreniach v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a soci-
álnej kurately, pripravuje návrhy stanovísk a pripomienky
k materiálom orgánov, ktoré patria do pôsobnosti riadeného
odboru, spolupracuje s odborom služieb zamestnanosti. Roz-
hodovanie o vydávaní posudkov o miere funkčnej poruchy,

o skutočnosti, že sa jedná o občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, o sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotné-
ho postihnutia a navrhuje vhodnú formu kompenzácie.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point) na užívateľskej úrovni

VK č.: 2007/6/31
Názov pozície:
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(VEDÚCI OSOBNÉHO ÚRADU)
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Organizačný útvar: osobný úrad
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocova-
ní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na
osobnom úrade. Metodická, riadiaca, rozhodovacia a kon-
trolná činnosť pri výkone štátnej služby na zverenom úseku,
koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní uplat-
ňovania právnych vzťahov štátnych zamestnancov a pra-
covno-právnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme, zabezpečovanie úloh v oblasti riadenia
ľudských zdrojov, hmotnej stimulácie a vzdelávania zamest-
nancov, tvorba opatrení a právnych predpisov služobného
úradu, príprava a organizovanie výberových konaní, vypra-
covávanie základných dokumentov, interných smerníc, nori-
em a predpisov v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point) na užívateľskej úrovni 
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana Pašková
Telefón: 047/4333 744
Fax: 047/4333 743
E-mail: jana.paskova@upsvar.sk
Adresa: Lučenec, F. Lehára 18

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
MICHALOVCE
VK č.: 2007/8/44
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(VEDÚCI ÚSEKU)
Druh štátnej služby: stála štátna služba 
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Organizačný útvar: Úseku služieb zamestnanosti služieb
zamestnanosti na detašovanom pracovisku Sobrance
Hlavné úlohy: samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocova-
ní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na
úseku služieb zamestnanosti.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.stupňa
Počítačové znalosti: Word, Excel

VK č.: 2007/10/44
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(VEDÚCI ODDELENIA)
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Oddelenie ESF a projektového riadenia
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnos-
ti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnoco-
vaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na
oddelení ESF a projektového riadenia.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Word, Excel
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KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Farkaš Ľubomír
Telefón: 02/59753728

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PEZINOK
VK č.: 2007/3/5
Názov pozície:
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(VEDÚCI ODDELENIA)
Druh štátnej služby: stála štátna služba 
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Organizačný útvar: oddelenie ESF
Hlavné úlohy: Koordinácia, riadenie, kontrola a metodické
usmerňovanie výkonu štátnej služby na oddelení ESF
v oblasti implementácie a riadenia projektov spolufinanco-
vaných Európskym sociálnym fondom. Monitoring a zabez-
pečovanie publicity implementovaných projektov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC – Word, Excel,
Internet
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Viliam Kovačič
Telefón: 033/ 690 26 15
Fax: 033/690 26 22
E-mail viliam.kovacic@uspvar.sk

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PREŠOV
VK č: 2007/1/39
Názov pozície:
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(VEDÚCI OSOBNÉHO ÚRADU)
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Organizačný útvar: osobný úrad
Hlavné úlohy: Riadenie a koordinácia úloh v oblasti pra-
covnoprávnych vzťahov spojených so vznikom, zmenami
a skončením štátnozamestnaneckého pomeru a pracovné-
ho pomeru na základe zákona o výkone práce vo verejnom
záujme. Participácia na tvorbe dokumentov, pokynov
a smerníc pre vnútorný systém riadenia a organizácie
v oblasti ľudských zdrojov. 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa 
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel,
internet

VK č.: 2007/2/39
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(RIADITEĽ ODBORU SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY)
Druh štátnej služby: stála štátna služba, 
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny
Hlavné úlohy: Riadenie, rozhodovanie, metodické usmer-
ňovanie, koordinácia a kontrola činnosti odboru sociálnych
vecí a rodiny. Zabezpečenie spolupráce so samosprávou a
inými právnickými a fyzickými osobami. Vypracovanie
analýz a hodnotení, koncepcie činnosti úradu, návrhov a
stanovísk v oblasti sociálnych vecí a rodiny.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel,
internet 
KONTAKT PRE POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
PhDr. Jana Babušáková
Telefón: 051/7739736
Fax: 051/7711197
E-mail: jana.babusakova@upsvar.sk
Adresa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov,
Slovenská 87, 080 28 Prešov

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
REVÚCA
VK č.: 2007/1/32
Nárov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(VEDÚCI ODDELENIA)
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina 
Organizačný útvar: oddelenie Európskeho sociálneho fondu
Hlavné úlohy: Riadenie a koordinácia činností oddelenia
Európskeho sociálneho fondu súvisiacich s monitoringom
a projektovým riadením národných projektov spolufinanco-
vaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a z pro-
striedkov Európskej únie. Riadenie výdavkov na zabezpeče-
nie financovania projektov spolufinancovaných z prostried-
kov Európskej únie a Európskeho sociálneho fondu, meto-
dické usmerňovanie pri implementácii národných projektov
a príprave, tvorbe a implementácii dopytových a interných
projektov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, MS Windows
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Mária Braunová
Telefón: 058/4422657 kl. 126
Fax: 058/4424570
E-mail: maria.braunova@upsvar.sk

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
RUŽOMBEROK
VK č.: 2007/1/26
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(RIADITEĽ ODBORU)
Druh štátnej služby: stála štátna služba 
Počet voľných miest:1
Odbor štátnej služby:2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny
Hlavné úlohy: koordinačná, koncepčná, metodická a kontrol-
ná činnosť na úseku sociálnych vecí a rodiny 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Windows, Word, Excel, Internet Explo-
rer, Outlook
KONTAKT PRE POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mária Kenézová
Telefón: 044 / 4313715
Fax: 044 / 4327777
E-mail: maria.kenezova@upsvar.sk
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
TREBIŠOV
VK č.: 2007/6/47
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
(VEDÚCI ODDELENIA)
Druh štátnej služby: stála štátna služba, 
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Organizačný útvar: oddelenie projektov Európskeho sociál-
neho fondu 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti spočívajúce
najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov
a príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom
úseku štátnej správy. 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
JUDr. Ján Bučko
Telefón: 056/6670742
E-mail: jan.bucko@upsvar.sk

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY 
VK č.: 2007/3/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
(VEDÚCI PRACOVISKA BANSKÁ BYSTRICA)
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie v odvolacom konaní proti prvo-
stupňovým rozhodnutiam, vybavovanie podnetov v rámci
obnovy konania, preskúmavanie rozhodnutí mimo odvolaci-
eho konania, kontrolná činnosť vrátane spracúvania návrhov
na uloženie postihov, prešetrovanie a kontrola vybavovania
závažných podaní a ukladanie opatrení na odstránenie ziste-
ných nedostatkov, kontrola ich plnenia v oblasti dávok
sociálnej pomoci, peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a slu-
žieb zamestnanosti.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Word, Excel, PowerPoint, Lotus
VK č.: 2007/4/2
Názov pozície: 
ŠTÁTNY RADCA – PREDSTAVENÝ 
(RIADITEĽ ODBORU) 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Organizačný útvar: odbor medzinárodných vzťahov
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: AJ, NJ – na úrovni pokročilý 
Počítačové znalosti: Word, Excel, PowerPoint, Lotus Notes
KONTAKT PRE POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ľubomír Farkaš
Telefón: 02/59753728
Fax: 02/59753780

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
TOPOĽČANY
VK č.: 2007/4/20
Názov pozície:
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
(VEDÚCI ODDELENIA) 

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina 
Organizačnom útvare: oddelenie služieb zamestnávateľom
Počet voľných miest: 1
Hlavné úlohy: Riadenie a koordinovanie činnosti oddelenia
služieb zamestnávateľom, zodpovednosť za plnenie úloh.
Zodpovednosť za realizáciu podpory tvorby pracovných
miest v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Rozho-
dovacia činnosť v zmysle správneho konania. Spracováva-
nie štatistických rozborov a analýz. Realizácia stratégie
poradenskej činnosti k zamestnávateľovi, prieskum trhu
práce a vyhľadávanie voľných pracovných miest. Spolu-
práca s ostatnými oddeleniami úradu, komunikácia so
zamestnávateľskými subjektami, s orgánmi štátnej správy,
samosprávy a ostatnými inštitúciami.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Igor Gális 
Telefón: 038/5367203 
Fax: 038/5367243
E-mail: igor.galis@upsvar.sk

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PRIEVIDZA
VK č.: 2007/2/14
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(VEDÚCI OSOBNÉHO ÚRADU)
Druh štátnej služby: stála štátna služba 
Organizačný útvar: osobný úrad
Počet voľných miest: 1
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Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Koordinačná a metodická činnosť pri zabez-
pečovaní uplatňovania právnych vzťahov štátnych zamest-
nancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme v osobnom úrade.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Word, Excel, internet, práca s lokálnou
sieťou
KONTAKT PRE POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Marcela Hanková, Miroslava Chrenková
Telefón: 046/5166383, 5166264
Fax: 046/5166265
E-mail: marcela.hankova@upsvar.sk, miroslava.chrenko-
va@upsvar.sk
Adresa: Úrad práce, sociálnych veci a rodiny, Šumperská
1, 971 01  Prievidza

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
TRENČÍN
VK č.: 2007/1/15
Názov  pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(VEDÚCI ODDELENIA)
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Organizačný útvar: osobný úrad
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnos-
ti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vyhodnocovaní
výsledkov a príprave podkladov na rozhodovanie v otáz-
kach spadajúcich do rozsahu kompetencie osobného
úradu. Riadenie osobného úradu, zabezpečovanie plnenia
úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamest-
naneckých vzťahov, zabezpečovanie uplatňovania práv-
nych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej
správy, alebo nevykonávajú štátne záležitosti. Plnenie úloh
v oblasti hmotnej stimulácie zamestnancov a vzdelávania
zamestnancov úradu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť programov  balíka  Microsoft
Office  na užívateľskej úrovni
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
JUDr. Janka Bútorová
Telefón: 032/7415117
Fax: 032/6400233
E-mail:janka.butorova@upsvar.sk 
Adresa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štefánikova
20, 911 01 Trenčín

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
ZVOLEN
VK č.: 2007/2/35
Názov  pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(RIADITEĽ ODBORU)
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála štátna
služba, 

Organizačný útvar: odbor ESF
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti spočívajúce
najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní, príprave,
tvorbe a implementácii projektov a programov na podporu
zamestnávateľov a tvorbu pracovných miest, tvorbu, realizá-
ciu a implementáciu programov a projektov financovaných z
Európskeho sociálneho fondu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Word, Excel, Outlook, internet na užíva-
teľskej úrovni
KONTAKT PRE POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Eleonóra Ostrihoňová
Telefón: 045/5320737
Fax: 045/5325157
E-mail: eleonora.ostrihonova@upsvar.sk

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
VEĽKÝ KRTÍŠ
VK č.: 2007/4/34
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ  
(RIADITEĽ ODBORU)
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce v analytickej činnosti, vyhodnocovaní výsledkov
a príprave podkladov pre rozhodovanie,  tvorba opatrení a
koordinovanie činnosti na odbore služieb zamestnanosti.
Implementácia projektov zameraných na podporu zamestná-
vateľov a tvorbu pracovných miest. 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Word, Excel,  Lotus,  WinASU,  internet,
práca so sieťou (lokálnou)
KONTAKT PRE POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: RSDr. Rudolf Boroš
Telefón: 047/4830367
Fax: 047/4830367
E-mail: rudolf.boros@upsvar.sk
Adresa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Madácha 2,
990 01 Veľký Krtíš

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PIEŠŤANY
VK č.: 2007/4/8 
Názov pozície:  
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
(RIADITEĽ ODBORU) 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina

Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnos-
ti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vyhodnocovaní
výsledkov a príprave podkladov na rozhodovanie vo
vymedzenom úseku štátnej správy. Tvorba opatrení vo
vymedzenom úseku štátnej správy. Kontrolná a inšpekčná
činnosť, prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania
rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy. Koordi-
novanie činností orgánov štátnej správy a obcí na úrovni
okresu, obvodu, alebo kraja. 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Word, Excel, internet
KONTAKT PRE POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Iveta Nováková, Bc. Zuzana Šoková
Telefón: 033/7761222, 033/7761197
E-mail: iveta.novakova@upsvar.sk,  zuzana.sokova@
upsvar.sk
Adresa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Krajinská 13,
921 01 Piešťany

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
BARDEJOV
VK č.: 2007/1/36
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
(VEDÚCI ÚSEKU, DETAŠOVANÉ PRACOVISKO
SVIDNÍK)
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a
rodina  
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti, spočívajúce
najmä v analytickom vyhodnocovaní výsledkov a rozhodo-
vaní v otázkach týkajúcich oblasti služieb zamestnanosti 
v územnom obvode okresu Svidník, koordinovanie činnos-
ti úseku v oblasti služieb zamestnanosti.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.stupňa
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Marcela Čechová
Telefón: 054/4865 426

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania; kópia vysvedčenia, diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom do-
siahnutom vzdelaní; kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia, alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúceho ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie
o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznámení o výberovom konaní); kópia výpisu z registra trestov, nie staršia ako 3 mesiace; profesijný štrukturovaný životopis;
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan SR, čestné
vyhlásenie o štátnom občianstve SR; písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR; písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej
služby; písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štrukturovanom životopise; motivačný list.

Pri prihlásení sa do výberového konania na viac pozícií sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov
ku každej pozícii osobitne.

Prihlášky zasielajte na adresu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, osobný úrad, 
Špitálska 8, 812 68 Bratislava, s označením čísla VK na obálke, v termíne do 10 dní od zverejnenia. 
Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miest bude zverejnený na internetovej stránke MPSVR SR

(www.employment.gov.sk).
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snaÏím sa pochopiÈ, spolucítiÈ, obãas
radím a informujem, v koneãnom dôsled-
ku zastupujem maloleté deti na súde. Stá-
vam sa súãasÈou rodinného príbehu.

V deÀ pojednávania sa otec na súd
nedostavuje, Ïiada byÈ vypoãut˘ prostred-
níctvom ãeského súdu. V˘sledkom ìal‰ie-
ho pojednávania je zistenie, Ïe otec detí
Ïije v spoloãnej domácnosti s cudzou
Ïenou, s ktorou nadviazal známosÈ a sú
vyrátané jeho príjmy a v˘davky. Táto sku-
toãnosÈ je pre matku zdrvujúca, aj keì ja
som to cítila hneì od zaãiatku. Citov˘
chlad, priepasÈ a nevera. V priebehu
necel˘ch 3 mesiacov súd upravuje práva
a povinnosti rodiãov k malolet˘m deÈom,
matka má deti zverené do svojej osobnej
starostlivosti, otec je zaviazan˘ platením
v˘Ïivného, je upraven˘ styk otca s deÈmi,
ktor˘ je neobmedzen˘. Vybavené, vyrie‰e-
né, odklepnuté. Matka ma e‰te párkrát
nav‰tívi s prosbou o pomoc pri rie‰ení
situácie, keì si otec nedobrovoºne neplní
svoju vyÏivovaciu povinnosÈ. 

Po troch mesiacoch ma matka s úsme-
vom znova nav‰tívila, Ïe otec v˘Ïivné uhra-
dil, tieÏ sa s Àou a s deÈmi skontaktoval,
poslal im darãeky. Nate‰ene mi familiárne
po‰epkala: „Pani Janka, PeÈko sa k nám asi
vráti, pretoÏe s tou Ïenou, ão s Àou Ïije, má
nezhody. Viete, vyuÏívala ho, fiflena,
a chcela mu rozkazovaÈ. Nechcem to
zakríknuÈ, ani deÈom som o tom zatiaº
nehovorila.“ Úprimne som sa pote‰ila
a popriala v‰etko dobré v ìal‰om Ïivote. 

DeÀ i‰iel za dÀom, ºudia prichádzali aj
odchádzali, tak niektoré dni plynú, a ani
sa nenazdáme, Ïe z kabátov prejdeme
veºmi r˘chlo do triãiek a nev‰imneme si, Ïe
aj deti podrástli a ºudia trochu zostarli. 

Pani Elenku som dlho nevidela, bola
som presvedãená, Ïe otec sa k rodine vrá-
til a Ïe je v‰etko v poriadku. AÏ v januári,
po vianoãn˘ch sviatkoch, sme sa stretli aj
s deÈmi na nákupoch. Zostarla, a to nie-
Ïeby pre‰la veºmi dlhá doba, ale zdá sa
pre Àu ãasovo zraniteºná. Rozhovorom
s Àou zisÈujem, Ïe otec detí, a jej „milova-
n˘“ manÏel, sa k rodine nevrátil, uÏ ani
netelefonuje. VyÏivovaciu povinnosÈ si
plní, ale ão keì Danka sa trápi, je smut-
ná, uÏ je tretiaãka, a Igorko sa nechce uãiÈ
a otcovi to nikdy neodpustí. Elenka si
utiera slzy a ja viem, Ïe tejto rodine
nemôÏem pomôcÈ, lebo neviem ako. Môj
plán práce s rodinou bol zbytoãn˘?

Obnova manÏelského spolunaÏívania
v tejto rodine pravdepodobne nie je
moÏná, kaÏd˘ z nás má právo na svoj
Ïivot, nikoho nemôÏeme prinútiÈ ÏiÈ s nie-
k˘m, s k˘m on ÏiÈ nechce. Pritom na za-
ãiatok moÏno staãilo, keby mal otec prácu
a nemusel za Àou cestovaÈ tak ìaleko,
ãím by sa rodina neocitla v zlej finanãnej
situácii. Ale spleÈ rôznorod˘ch situácií
a náhod je niekedy neúprosná. 

Mgr. Jana STA·KOVÁ, 
oddelenie SPOaSK

ÚPSVR Vranov nad Topºou

Stabilitu rodiny vie veºmi naru‰iÈ nepriaz-
nivá ekonomická situácia rodiny. Koho
potom ÏalovaÈ? ·tát? SpoloãnosÈ? Vládu?
Susedov, Ïe sa majú lep‰ie? 

Strata zamestnania spôsobuje celkovú
neistotu rodiny, nedostatok finanãn˘ch
moÏností a schopností môÏu rodine
spôsobiÈ dokonca riadne existenãné pro-
blémy, kedy klesá celková Ïivotná úroveÀ
rodiny. A keby len to!

Hádky, nezhody, strata dôvery, vzá-
jomné obviÀovanie, nedostatok komuni-
kácie, únik z reality, vyhºadávanie inej
spoloãnosti. A pri tom v‰etkom je potreb-
né vyplatiÈ v‰etky úãty a základné v˘dav-
ky rodiny, je treba aj ãosi jesÈ, zaplatiÈ
‰kolské pomôcky, stravné v ‰kole...
ZabezpeãiÈ ‰tandard, na ktor˘ bola rodi-
na zvyknutá, asi nebude moÏné. Pri ãaka-
ní na pracovné miesto to Ïiviteº rodiny
doma dlho nevydrÏí. Mnohí hºadajú

prácu aj mimo územia Slovenska, ale
blízke âesko je na‰incom asi najbliÏ‰ie,
nie je tu jazyková bariéra, mentalitou
a Ïivotn˘m ‰t˘lom sme si skoro podobní.
Podºa slov viacer˘ch pracujúcich
v âechách sú v kolektíve Slováci obºúbe-
ní a kamarátski, ãeskí bratia si na‰ich
ºudí váÏia, lebo sú pracovití. 

Keì Peter, otec a Ïiviteº rodiny, stratil
zamestnanie, veºmi ÈaÏko preÏíval toto
obdobie a skoro sa vinil za to, Ïe v rodine
nemôÏe zabezpeãiÈ normálny a plynul˘
chod domácnosti. Po pol roku si na‰iel
prácu v âeskej republike. Práca sa mu
páãila, domov prichádzal raz za mesiac
v turnusov˘ch cykloch a prichádzal hlav-
ne s finanãn˘mi prostriedkami. Matka
detí, pani Elenka, sa stala ak˘msi rodin-
n˘m kapitánom, sama musí zabezpeãovaÈ
chod rodiny, platiÈ úãty, opravovaÈ, naku-
povaÈ, kontrolovaÈ a v neposlednom rade
vychovávaÈ svoje dve maloleté ratolesti.
Otec po kaÏdej náv‰teve akosi zisÈuje, Ïe sa
v rodine stáva hosÈom, aj keì vítan˘m, ale
osamel˘m. ZisÈuje, Ïe matka prebrala jeho
dávnej‰ie funkcie. UÏ ani deti ho neotra-
vujú svojimi poznámkami tak ako niekedy,
sú samostatnej‰ie, nezávislej‰ie, majú svoj
program. Je akosi vytrhnut˘ z kontextu,
nedostatok komunikácie spôsobuje citovú
bariéru. Domov prichádza stále menej
a menej, finanãné prostriedky zasiela rodi-
ne nepravidelne, málokedy sa telefonicky
kontaktuje s rodinou. Elenka prichádza
s poÏiadavkou spísania návrhu na úpravu
práv a povinnosti rodiãov k malolet˘m
deÈom. Nestaãí hradiÈ v‰etky v˘davky zo
svojho príjmu. Otec prestal chodievaÈ
domov k rodine, nekontaktuje sa, akoby
pomaly a potichu z rodiny odi‰iel preã.
Strata lásky otca, strata istoty, ãloveka,

ktor˘ ich mal rád, to v‰etko je spú‰Èaãom
rôznych detsk˘ch neuróz a depresií. Dcéra
Danka, druháãka v základnej ‰kole: „Ocko
nás uÏ nemá rád, mamku, mÀa, ani braãe-
ka Igora, nepáãilo sa mu tu, aj ja som na
vine, bola som neposlu‰ná, zlostila som ho
a ja ho mám veºmi rada.“ Danka je komu-
nikatívna, na pohºad veselá a úplne pri-
rodzená. Pri t˘chto slovách, aj keì sa tvári
na pohºad sebaisto, cítim, Ïe nesmierne
trpí. Pri rozhovore ukazuje svoju izbu,
hraãky, knihy, zo‰ity. 

„Danka je veºmi ‰ikovná,“ chváli ju
matka, „vie pekne ãítaÈ.“ A potom uÏ len
‰eptom poznamená, aby to nepoãula:
„Viete, v poslednom období máme pro-
blémy, Danka sa bojí, budí sa zo sna,
kriãí, desí sa, zaãala sa pomoãovaÈ.“ Táto
oblasÈ je v‰ak parketou pre detského psy-
chológa a odporúãam jej pedopsycholo-
gické vy‰etrenie. 

Syn Igor je siedmak, urasten˘, pekn˘
chlapec. Je tieÏ v období, ktoré je zraniteºné
pre jeho e‰te detskú du‰u. Je introvertn˘,
uzavret˘ sám do seba, málo komunikatív-
ny. Do rozhovoru sa nechce zapájaÈ. Aj jeho
matka chváli, i keì sa v prospechu tro‰ku
zhor‰il. Nerád sedí v knihách, jeho skôr
baví futbal, je ‰portovec. Má aj ìal‰ie záºu-
by, chytanie r˘b a cyklistiku. „Tieto ãinnos-
ti robili spolu s ockom,“ skôr nostalgicky
poznamená matka. P˘tam sa ho, ãi sa ocko
s ním kontaktuje, ãi im pí‰e listy, no Igor len
záporne pokyvuje hlavou, ale vzápätí
dodá: „Ani nechcem, aby volal, nechcem
ho uÏ vôbec vidieÈ.“ Igor je zjavne rozru‰e-
n˘ a slzy má na krajíãku. Matka ho hre‰í:
„Igorko, nesmie‰ tak hovoriÈ, je to tvoj ocko
a ocko sa vráti.“ Pri vyslovení slova „ocko“
cítiÈ, ako ho pani Elenka má e‰te veºmi
rada, ale z Igorovho pohºadu cítiÈ bezmoc-
nosÈ a aj sama pociÈujem krivdu voãi t˘m
dobre vychovan˘m deÈom, s ktor˘mi spolu-
cítim, tieÏ chápem matku, ktorá stále dúfa,
Ïe v‰etko bude v poriadku. 

Tichuãko plaãe, zároveÀ chváli otca,
ak˘ je on ‰ikovn˘, pracovit˘, zaãína vyra-
túvaÈ, ão jej milovan˘ manÏel v‰etko
v domácnosti urobil, ak˘ je pracant, maj-
ster, maliar, murár, ako v‰etko pre rodinu
vybavil, miloval svoju rodinu, ako sa 
s deÈmi hrával, s Igorkom chytali ryby, dobre
zarábal a ako im bolo v‰etk˘m dobre. Ja sa
ale v duchu p˘tam, kde je ten „superman“.

Pokraãuje vo vyratúvaní v‰etkého
dobrého v ich manÏelstve. A bolo by
dobre doteraz, keby nemusel za prácou
do zahraniãia, lebo mali dlÏoby a bolo ich
potrebné vyplatiÈ. 

Ako nevítan˘ hosÈ spoznávam genézu
rodiny, charaktery rodinn˘ch príslu‰ní-
kov, morálku a kultúru. ªudsky poãúvam,

Nepriaznivá ekonomická 
situácia v rodine
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KRÍŽOVKA

Tajnička – apríl 2007: 
Priateľom je ten, kto o vás vie všetko, a napriek tomu vás má rád. (Hubbard)

SPZ_5_07  29.5.2007  18:22  Stránka 29



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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ManÏelka si zmyslela, Ïe treba opäÈ popresúvaÈ nábytok
a v podstate mala pravdu – ako vÏdy. Jej jasná argumentácia
a jednoznaãnosÈ dôvodov ma r˘chlo presvedãili – ako vÏdy.
Musím uznaÈ, Ïe vypratanie obsahu skríÀ, teda väã‰iu prácu,
urobila sama, pretoÏe „ja by som to v‰etko poprehadzoval
a pokrãil a...“ – ako vÏdy. Tá men‰ia práca, presunutie
nábytku, zostala na mne – ako vÏdy. A napodiv, teda nie ako
vÏdy, tentoraz cel˘ proces prebehol bez väã‰ích problémov.
Zr˘chlen˘ presun preÏili bez úhony skrine, kniÏnica, ba
dokonca aj moje konãatiny. ManÏelka v‰etko zasa pekne
ukladala nazad – mne pri tejto práci zostala iba úloha podá-
vaãa. Ako vravím, bez problémov – temer. Pri opätovnom
ukladaní kníh sa zistilo, Ïe by bolo vhodné zredukovaÈ ich
poãet, lebo nás uÏ pomaly vytlaãia z domu. A je potrebné to
urobiÈ radikálne. 

Úloha kata pripadla mne. A to bol zásadn˘ omyl, pretoÏe
na túto úlohu som absolútne nevhodn˘. Ono knihy uÏ ako
také sa stra‰ne ÈaÏko vyhadzujú, a pretoÏe ja knihy povaÏu-
jem za ãlenov rodiny, je pre mÀa táto predstava úpln˘ horor.
Zaãal som ich teda aspoÀ triediÈ na nevyhoditeºné, potenciál-
ne vyhoditeºné a na skupinu, do ktorej som zaraìoval v‰etky
ostatné. Potom som knihy opakovane popreveroval a prípad-
ne presunul z jednej kôpky na druhú. Potenciálne vyhoditeºná
hromada sa zmen‰ila na hromádku, potom hromádoãku
a potom... T̆ ch pár kníh uÏ predsa niekde napchám! No nie?!

Nevyhoditeºné sú knihy, ktoré môÏem ãítaÈ znova
a znova. Do t˘chto mojich obºúbencov sa rád znova a znova
zaãítavam a vÏdy a opäÈ v nich nájdem nieão objavné, vtip-
né múdre alebo aspoÀ upokojujúce.
Pravdupovediac, poznám aj také knihy, ktoré staãí preãítaÈ
iba raz. A sú dokonca aj také, kde aj ãíslo „raz“ je veºmi
nadsadené, ale také ãosi si ani domov nevláãim. Na pred-
beÏné vytriedenie neãitateºn˘ch kníh totiÏ v kníhkupectve

e‰te pouÏívam metódu známeho ãeského literárneho kritiky
F. X. ·aldu: otvorím knihu na ºubovoºnej strane a zaãnem
ãítaÈ. Ak ma zaujme, beriem ju (aj keì sa moÏno sklamem).
Ak ma ale nezaujme, otvorím ju e‰te dvakrát, na in˘ch mies-
tach. Ak ma v‰ak ani tam nezaujme, vopchám ju nazad do
regála. „Îiadna kniha, ak je dobrá, nemá právo na tri slabé
miesta,“ vravel ·alda, a ja s ním súhlasím.

Poznám v‰ak mnoho ºudí, ktorí podobné problémy
nemajú. Nie sú to síce moji priatelia, ale poznám ich. Sú
bohorovní a v‰etkému rozumejú (podºa vlastného hodnote-
nia). Preto nemajú problém vyhodiÈ knihu, dokonca aj bez
toho, aby do nej nazreli. Staãí im jedin˘ pohºad. Likvidaã-
n˘m kritériom môÏe byÈ ãokoºvek – farba prebalu, materiál
väzby, formát... Staãí, aby sa o tom zmienil voºakde v kaviar-
ni alebo na golfe niektor˘ zo súkmeÀovcov, spolusnobov, ãi
dokonca ktosi, kto je momentálne „in“ a „cool“. „Predsa sa
nebudem blamovaÈ, no né?“ 

Rovnako v‰ak nemajú problém niekoho vyhodiÈ zo
zamestnania, ãi neprijaÈ na voºné miesto. Niekoho, kto nie je

podºa rovnako podivn˘ch kritérií absolútne OK. „MoÏno má
skúsenosti, ale je star˘! MoÏno je múdra, ale má tri deti!
MoÏno je odborník, ale neovláda perfektne tri cudzie jazyky
(alebo aspoÀ práve ten, ktor˘m viem trochu bºabotaÈ ja)!
MoÏno je spoºahliv˘ a ãestn˘, ale na vozíku?!! Sorráã!!! Nie
som sociálka.“

V kultúrnych krajinách, moÏno práve preto, Ïe sú to kra-
jiny kultúrne, uÏ pri‰li na to, Ïe ‰ancu si zaslúÏi dostaÈ
kaÏd˘, bez rozdielu farby pleti, pohlavia, mentálnej ãi fyzic-
kej dispozície. Vedia, Ïe treba daÈ kaÏdému príleÏitosÈ pre-
svedãiÈ v‰etk˘ch okolo seba, Ïe má schopnosÈ pracovaÈ –
teda nie od spoloãnosti iba braÈ, ale jej aj aspoÀ nieão odo-
vzdávaÈ. AspoÀ ‰ancu! Koniec koncov, veì o niã také sveto-
borné nejde...

Alebo, Ïeby áno? 

Du‰an Brindza 
Ilustrácia: Roman Humaj

Opäť o knihách 
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Od rána sa niesol rokovacou miestnosÈou ãul˘ ruch prí-
pravy techniky, pracovn˘ch materiálov a postupne sa
zhromaÏìujúcich diskutujúcich úãastníkov. 

Po otvorení porady generálnym riaditeºom ÚPSVR Jánom
Sihelsk˘m predstavila prvú tému PhDr. Eva Bene‰ová,
námestníãka GR pre ekonomiku. 

K témam z oblasti sociálnych vecí a rodiny podala infor-
mácie Ing. ªudmila Kolláriková, námestníãka GR pre
sociálne veci a rodinu. 

O pripravovanej novele Zákonníka práce informovala
JUDr. Anna Vojnárová z MPSVR, sekcie zamestnanosti
a pracovnoprávnych vzÈahov. 

PozornosÈ adekvátnu problematike prebiehajúcim proce-
som optimalizácie venoval riaditeº osobného úradu
ÚPSVR Mgr. Ladislav Hríbik.

FOTOOBJEKTÍVOM

Porada sa konala 3. mája 2007 v stredisku ÚPSVR Mlynky. 
Jej úãastníci sa spoloãne oboznámili s témami z oblasti ekonomiky, ESF, 
sluÏieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny, tieÏ s pripravovan˘mi 
zmenami v Zákonníku práce, ãi v˘sledkami anal˘z potenciálu organizácie. 

Text a foto: redakcia SPaZ

3. celoslovenská porada 
riaditeºov úradov PSVR 

Od zaãiatku si úãastníci porady veºmi starostlivo zazna-
menávali v‰etky dôleÏité informácie, ktoré im budú uÏi-
toãné pri nároãnej práci. 
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Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 14,71 15,37  
Košický kraj 14,11 14,61  
Prešovský kraj 12,43 12,89  
Nitriansky kraj 8,16 8,63  
Žilinský kraj 5,75 6,17  
Trnavský kraj 4,84 5,08  
Trenčiansky kraj 4,59 4,77  
Bratislavský kraj 1,99 2,13  

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SSLLOOVVEENNSSKKOO 88,,5500  88,,8899    

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

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 27,36 27,83 •
2 Revúca 25,30 26,09 •
3 Kežmarok 21,18 21,56 •
4 Veľký Krtíš 21,02 21,56 •
5 Rožňava 20,61 21,08 •
6 Trebišov 20,44 21,01 •
7 Lučenec 19,36 20,01 •
8 Košice - okolie 18,07 18,71 -1
9 Sabinov 17,97 18,61 -1

10 Poltár 17,86 19,31 2
11 Sobrance 17,38 18,46 •
12 Michalovce 16,21 16,84 -1
13 Gelnica 16,01 16,97 1
14 Krupina 14,84 16,04 •
15 Vranov nad Topľou 14,81 15,59 •
16 Žarnovica 14,04 15,39 •
17 Levoča 13,60 14,33 •
18 Medzilaborce 13,49 13,51 -3
19 Svidník 13,25 13,74 -1
20 Bardejov 12,94 13,38 -2
21 Banská Štiavnica 12,91 14,19 3
22 Detva 12,90 13,74 3
23 Levice 12,87 13,15 •
24 Stropkov 12,32 12,67 •
25 Snina 11,94 12,52 -1
26 Spišská Nová Ves 11,71 12,42 -1
27 Brezno 11,69 12,65 2
28 Prešov 11,68 12,18 •
29 Žiar nad Hronom 11,54 12,08 •
30 Nové Zámky 9,03 9,43 •
31 Humenné 8,95 9,33 •
32 Šaľa 8,72 9,20 -1
33 Turčianske Teplice 8,62 9,33 1
34 Košice II 8,35 8,50 -2
35 Stará Ľubovňa 8,11 8,57 1
36 Komárno 8,10 8,56 1
37 Poprad 7,73 7,88 -3
38 Kysucké Nové Mesto 7,55 7,97 1
39 Zvolen 7,51 7,97 1
40 Košice III 7,34 7,60 -3

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

mesiaca v % mesiaca v %
41 Ružomberok 7,32 7,69 -1
42 Bytča 7,13 7,81 1
43 Dolný Kubín 7,11 7,94 4
44 Partizánske 7,07 7,36 -1
45 Zlaté Moravce 6,94 7,37 1
46 Topoľčany 6,86 7,24 •
47 Košice I 6,85 7,05 •
48 Prievidza 6,63 7,01 •
49 Dunajská Streda 6,51 6,66 -2
50 Tvrdošín 6,50 6,88 .
51 Námestovo 6,44 6,93 2
52 Košice IV 6,33 6,47 •
53 Liptovský Mikuláš 6,09 6,32 •
54 Čadca 5,79 6,31 •
55 Senica 5,64 6,13 •
56 Bánovce nad Bebravou 5,61 5,75 -1
57 Martin 5,41 5,77 1
58 Skalica 5,28 5,23 -2
59 Považská Bystrica 4,95 5,44 •
60 Nitra 4,87 5,58 2
61 Hlohovec 4,76 4,99 •
62 Banská Bystrica 4,63 4,93 •
63 Galanta 4,38 4,71 •
64 Nové Mesto nad Váhom 4,02 4,27 •
65 Myjava 3,90 4,21 •
66 Piešťany 3,78 4,12 •
67 Trnava 3,71 3,92 •
68 Žilina 3,52 3,83 •
69 Malacky 3,42 3,72 •
70 Púchov 2,97 3,32 •
71 Senec 2,78 2,95 •
72 Trenčín 2,75 2,42 -2
73 Ilava 2,62 2,66 •
74 Pezinok 2,38 2,69 2
75 Bratislava V 1,84 1,95 •
76 Bratislava I 1,71 1,75 •
77 Bratislava III 1,68 1,69 •
78 Bratislava II 1,59 1,68 •
79 Bratislava IV 1,42 1,55 •

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 APRÍL*
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