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NA ÚVOD

Pár slov na úvod

zhºadom na skutoãnosÈ, Ïe
v súãasnej dobe v spoloãnosti rezonuje pripravovaná novela Zákonníka práce, prerokúvaná v Národnej rade Slovenskej republiky, je potrebné povedaÈ
k nej pár slov. Vychádza z Programového vyhlásenia vlády a plne
akceptuje medzinárodné dokumenty, ktor˘mi je Slovenská
republika viazaná. Ide predov‰etk˘m o smernice Európskej únie,
dohovory Medzinárodnej organizácie práce, Európsku sociálnu chartu a v neposlednom rade pre nás
záväzné rozhodnutia Európskeho
súdneho dvora.
Najdiskutovanej‰ím problémom
bola závislá práca a jej definícia,
ku ktorej vláda prikroãila na základe praxe, hlavne neustále sa mnoÏiacich zastieran˘ch pracovn˘ch
pomerov, priãom odporúãanie
Medzinárodnej organizácie práce
uvedené v ã. 186 z roku 2006 jednoznaãne hovorí o tom, Ïe ãlenské
‰táty majú vyvíjaÈ úsilie smerujúce
k potláãaniu t˘chto procesov.
Z tohto dôvodu sme pristúpili
k presnej‰iemu definovaniu závislej práce, priãom táto sa niãím
nedot˘ka definície Ïivnosti tak,
ako je uvedená v Ïivnostenskom
zákone, ani definície podnikania
obsiahnutej v Obchodnom zákonníku. Naviac v niektor˘ch prípadoch, najmä u lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú svoju prácu externe, aj na
základe príkazn˘ch zmlúv, vzniká
riziko, Ïe títo ºudia pri úraze,
infekcii, ãi chorobe z povolania

V
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nie sú niãím chránení z hºadiska
úrazového poistenia a nie sú poistení ani v zmysle zákona o sociálnom poistení pre tieto prípady.
ëal‰ím, v súãasnosti veºmi diskutovan˘m a aktuálnym, je problém uzatvárania pracovn˘ch
pomerov na krat‰í úväzok a pracovn˘ pomer na dobu urãitú, predov‰etk˘m o ich reÈazenie. Ide
o situácie, kde donekoneãna môÏe
byÈ so zamestnancom uzatváraná
pracovná zmluva na dobu urãitú.
V snahe obmedziÈ ich sme v § 48
Zákonníka práce v ods. 3 uviedli
dokonca v˘nimky, v ktor˘ch prípadoch to neplatí. Samozrejme, Ïe
v˘nimka platí v prípade opakovaného reÈazenia, kde je skutoãne

„

zamestnávania zamestnancov alebo
Zákonníka práce.
ëal‰ou veºmi diskutovanou
otázkou je tzv. pohotovostná práca,
keì sa zamestnanec v ãase pohotovosti zdrÏiava na pracovisku, a to
aj v prípade neaktívnej pohotovostnej práce. V pripravenej novele Zákonníka práce je táto doba
povaÏovaná za pracovn˘ ãas, alebo
nadãas. Niektor˘ch odvetví sa toto
ustanovenie môÏe dotknúÈ negatívne, hlavne rezortu zdravotníctva, ão sme sa snaÏili vyrie‰iÈ
v˘nimkou, v rámci ktorej do
31. júna 2009 dávame moÏnosÈ
zv˘‰eného ãerpania nadãasov aÏ
do 56 hodín t˘Ïdenne. Dovtedy
bude potrebné prijaÈ v rámci rezor-

Najdiskutovanej‰ím problémom
bola závislá práca a jej definícia,
ku ktorej vláda prikroãila
na základe praxe...
moÏné donekoneãna uzatváraÈ
pracovn˘ pomer na dobu urãitú –
sezónne práce, ak sa jedná o firmu,
ktorá má menej ako 20 zamestnancov a mimoriadne zákazky, ktoré
na dobu 8 mesiacov potrebujú
mimoriadne nav˘‰enie poãtu
zamestnancov. Naviac je povedané
v ods. 4 aj to, Ïe v kolektívnej
zmluve je moÏné dohodnúÈ ìal‰ie
dôvody, kedy je moÏné pracovn˘
pomer na dobu urãitú opakovane
reÈaziÈ.
Bolo dohodnuté, Ïe v zmysle
tohto ustanovenia je moÏné uzatvoriÈ pracovn˘ pomer na dobu urãitú
maximálne dvakrát, teda prv˘ raz –
potom je moÏné ìal‰ie dojednanie.
T˘mto chceme zabezpeãiÈ pre pracovníkov, ktorí sa osvedãili a pracovali na dobu urãitú, Ïe sa im
uvoºnia ruky, napríklad pri ãerpaní
spotrebn˘ch úverov, pôÏiãiek
a pod. V tejto súvislosti je potrebné
povedaÈ, Ïe celá novela v rámci
v˘nimiek dáva toºko moÏností, Ïe
v Ïiadnom prípade nemôÏe dôjsÈ
k nejakému „zneflexibilneniu“

“

tu zdravotníctva také opatrenia,
aby nedo‰lo k prípadnému kolapsu, ãi nezvládnutiu procesu zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotníckych zamestnancov.
Myslím si, Ïe toto sú najkomplikovanej‰ie a aj najviac diskutované
témy. Zákonník práce a jeho novela, tak ako je pripravená na rokovanie Národnej rady, znamená pre
zamestnancov predov‰etk˘m zv˘‰enie ochrany a flexibility práce,
nakoºko zavádzame nov˘ in‰titút
dohody o pracovnej ãinnosti, no
zvy‰ujeme i poãet hodín, ktoré je
moÏné odpracovaÈ v rámci dohody
o vykonávaní práce, z 300 na 350.
Zavádzame, okrem domácej práce,
aj ìal‰í, flexibiln˘ in‰titút, ktor˘m
je telepráca.
Novela Zákonníka je pripravená
predov‰etk˘m na prospech t˘ch
zamestnancov, ktorí svoju prácu
vykonávajú v rámci závislej práce.
Viera Tomanová,
ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Sezónne práce v zahraničí
V lete viac ako inokedy ºudia zvaÏujú moÏnosti vyuÏiÈ ponuky
sprostredkovateºsk˘ch firiem na prácu v zahraniãí. Motívom
b˘va vidina ºahko a r˘chlo zaroben˘ch peÀazí, moÏnosÈ zdokonaliÈ sa v jazyku, nadviazaÈ nové kontakty. V ponuke sú väã‰inou brigády na farmách, stavebné práce, opatrovateºská ãinnosÈ,
v˘pomoc v rodinách pri upratovaní a údrÏbe domu.

Je to len na vás
Je prirodzené, Ïe kaÏd˘ chce predísÈ
rizikám, o ktor˘ch sa hovorí v médiách, medzi známymi, ktorí uÏ nejakú
skúsenosÈ majú za sebou. Lákadlo
zarobiÈ, poznaÈ nieão nové a v neposlednom rade si otestovaÈ aj schopnosÈ
uplatniÈ sa, je ãasto postavené na cielenej reklame sprostredkovateºov,
ktorí v konkurenãnom boji o klienta
vyuÏívajú v‰etky moÏnosti. SkutoãnosÈ v‰ak b˘va iná. Ponúkame vám
skrátenú verziu príbehu obãana, ktor˘
má so sprostredkovaním práce
v zahraniãí a spoluprácou so sprostredkovateºom zamestnania na Slovensku negatívnu skúsenosÈ. Svedãí
o tom, Ïe skôr neÏ sa rozhodnete,
skúste si dôkladne zváÏiÈ v‰etky klady
a zápory tohto rozhodnutia.

Stalo sa, nestalo...
„Touto cestou chceme upozorniÈ v‰etk˘ch na Slovensku na podvodnú firmu
vo Veºkej Británii a sprostredkovateºskú agentúru Sprostredkovateº, s. r. o.,
so sídlom v SR, s konateºom Novákom, ktorá je s cel˘m podvodom oboznámená, no naìalej posiela ºudí do
Veºkej Británie k podnikateºovi Norbertovi Egertovi, f. SECURITY GmbH.
Podvod spoãíva v nasledovnom:
Sprostredkovateºská firma uzavrie
zmluvu so záujemcom o prácu, ktor˘
zaplatí sprostredkovateºsk˘ poplatok,
odcestuje do Veºkej Británie, kde ho
na letisku v Lond˘ne ãaká manÏelka
p. Egerta. Tá odvezie v‰etk˘ch záujemcov do firmy na okraji Lond˘na. Tu
zinkasuje od kaÏdého poplatok vo
v˘‰ke 450 libier, z ãoho je 165 za ubytovanie, 100 za depozit, 125 za vodu,
elektrinu, plyn a nejakú obecnú a protipoÏiarnu ochranu (inak za plyn
a elektrinu si platí kaÏd˘ zvlá‰È, ale to
zistíte aÏ neskôr), 15 za odvoz z letiska
a 45 poplatok spoloãnosti za vybavenie sociálneho a zdravotného poistenia, pracovnú zmluvu, vybavenie ban4
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kového úãtu. Odvezú vás na ubytovÀu
– a nastupujete do roboty. Vy poctivo
pracujete, robíte, no po niekoºk˘ch
dÀoch vám zaãne p. Egert vyãítaÈ zle
vykonanú prácu, k ãomu si vÏdy nájde
vhodnú zámienku, a potom vás jednoducho prepustí. Keì sa skontaktujete
so sprostredkovateºskou firmou
a informujete p. Nováka o tom, ão sa
deje, ten zatelefonuje p. Egertov
a povie mu, Ïe ste sa naÀho sÈaÏovali.
No a ten sa jednoducho na vás e‰te
viac vykriãí a vyhodí vás aj z bytu –
ãlovek ostáva doslova na ulici, odkázan˘ na pomoc ìal‰ích Slovákov.
Do práce som nastúpil 30. 4. 2007,
pracoval som do 24. 5. 2007 vrátane
víkendov, odvtedy prácu nemám. Pán
Egert s nami neuzavrel pracovnú
zmluvu, nevybavil sociálne a zdravotné poistenie a úãet v banke aj napriek
tomu, Ïe si dal za tieto sluÏby zaplatiÈ.
Niektor˘m dal brigádnickú zmluvu,
s t˘m, Ïe uÀho odpracujú 16 hodín
t˘Ïdenne, aby nemusel platiÈ odvody
‰tátu. Za vykonanú prácu som mal
dostaÈ mzdu, dostal som len zálohy.
Podºa skúseností in˘ch po‰koden˘ch
dostanem nejaké peniaze vtedy, keì
prídu ìal‰í Slováci a zaplatia poplatky, ktoré od nich Ïiadajú. Ja som
v Lond˘ne bez práce, bez peÀazí,
hrozí mi, Ïe nebudem maÈ strechou
nad hlavou a Ïe skonãím na ulici, tak
ako moji predchodcovia. Tieto informácie má aj sprostredkovateºská spoloãnosÈ, no p. Novák, ktor˘ na‰e, ako
aj telefonáty na‰ich podveden˘ch
predchodcov ignoruje, napriek tomu
ºudí k p. Egertovi vozí ìalej.“

Dá sa tomu predísÈ?
VybraÈ si z mnoÏstva ponúk je pre
beÏného obãana ãasto zloÏité, preto
vám chceme ponúknuÈ základné
informácie o tom, ão je a ão nie je pri
sprostredkovaní sezónneho zamestnania v zahraniãí v súlade so zákonom,
aké sú práva a povinnosti obãana

a sprostredkovateºa v tomto procese.
Informácie o dosiahnut˘ch v˘sledkoch
pri sprostredkovaní zamestnania za
úhradu pri sezónnych zamestnaniach
do 6 mesiacov r. 2006 sú ãerpané zo
správy o ãinnosti, ktorú sprostredkovatelia predloÏili Ústrediu PSVR
v rámci plnenia si svojich zákonn˘ch
povinností. UmoÏÀujú základnú
orientáciu v okruhu zamestnaní vrátane krajín, do ktor˘ch je ponuka sezónneho zamestnania najãastej‰ie orientovaná. V závere ponúkame struãné
zhrnutie toho, ão by ste mali urobiÈ,
aby ste riziko podvodného sprostredkovania sezónnej práce ãi brigády
v zahraniãí zníÏili na minimum.

Urãite sa to dá!
Právo vydaÈ povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu má Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
po posúdení Ïiadosti, ktorú si môÏe
podaÈ právnická aj fyzická osoba. Ak
sprostredkovateº vykonáva takúto ãinnosÈ bez povolenia, je podºa zákona
o nelegálnej práci klasifikovaná ako
nelegálne zamestnávanie. Ak Ïiadateº
splní zákonom urãené podmienky,
povolenie získa. O partneroch, ktorí
majú platné povolenie, vedieme evidenciu: vieme, do ktor˘ch krajín
a ãinností môÏu sprostredkovaÈ
zamestnanie, koºko môÏu od klienta
za to poÏadovaÈ, máme právo kontroly
nad ich ãinnosÈou. V prípade, Ïe si
neplnia povinnosti tak, ako majú,
môÏeme im povolenie pozastaviÈ
i odobraÈ. S väã‰inou sprostredkovateºov s platn˘m povolením si navzájom
poskytujeme informácie, upozorÀujeme ich na zmeny v príslu‰n˘ch právnych predpisoch, stretávame sa na
metodick˘ch dÀoch, snaÏíme sa
o korektnú spoluprácu na báze rovnocenného partnerstva. Spoloãne hºadáme spôsoby ako predísÈ podvodnému
sprostredkovaniu, ktoré kazí dobré
meno v‰etk˘m, ktorí re‰pektujú zákon
a majú úctu ku klientovi, mnohí
z nich poplatok za sprostredkovanie
práce nevyberajú vôbec.
K 31. 12. 2006 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny evidovalo 474
právoplatn˘ch povolení na sprostredkovanie zamestnania za úhradu.
6/2007
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Sprostredkované zamestnanie za úhradu
vo vybraných krajinách
Slovenská republika
Veľká Británia
Česká republika
Spolu bolo sprostredkovan˘ch 17 543
zamestnaní, z nich 8 605 bolo bezprostredne pred sprostredkovaním
v evidencii úradov práce.
Priemer na jedného aktívneho
sprostredkovateºa bol 73 sprostredkovaní za úhradu, menej ako 10 ich uviedlo 74 sprostredkovateºov. Zo 17 543
zamestnaní v r. 2006 bolo do zahraniãia sprostredkovan˘ch 11 107 (63 %),
najviac do krajín EÚ, celkovo 10 322
(59 %) sprostredkovan˘ch zamestnaní. Pomer sprostredkovan˘ch zamestnaní do 6 mesiacov – sezónne práce,
a nad 6 mesiacov do krajín EÚ je
dlhodobo relatívne vyrovnan˘; 4 586
(44,4 %) : 5 736 (55,5 %). U ostatn˘ch
krajín zahraniãia prevaÏuje sprostredkovanie zamestnania nad 6 mesiacov.

Sprostredkované
zamestnanie za úhradu vo
vybran˘ch krajinách
Najviac zamestnaní bolo sprostredkovan˘ch v oblastiach: „pomocní
a nekvalifikovaní zamestnanci“ 3 853
(22 %), „obsluha strojov a zariadení“
3 317 (19 %) a „hotelierstvo a re‰tauraãné sluÏby“ 2 498 (14,2 %), au-pair
a opatrovateºské sluÏby, pomocnice
v domácnosti. Za obdobie január –
apríl 2007 540 sprostredkovateºov
s právoplatn˘m povolením sprostredkovalo 5 608 zamestnaní.
Ak ste rozhodnutí, odporúãame:
1. Ponuky práce, reklamné plagáty
z po‰tov˘ch schránok, ponuky na
internete preveriÈ cez zoznam platn˘ch povolení zverejnen˘ na
www.upsvar.sk – máte právo v˘beru
a kontroly, najmä ak za sprostredkovanie práce platíte.
6/2007
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Výsledky v sprostredkovaní
(výber)
Cyprus
USA

Počet sprostredkovaných zamestnaní spolu
Sprostredkované zamestnania SR
Sprostredkované zamestnania zahraničie spolu

2. Osobn˘ kontakt so sprostredkovateºom a dôsledné preãítanie si
dohody, príp. zmluvy o sprostredkovaní práce pred jej podpísaním,
v ktorej majú byÈ vyplnené v‰etky
údaje a presne uvedené:
 názov a adresa zahraniãného
zamestnávateºa,
 dæÏka trvania zamestnania,
 druh práce, ktorú budete vykonávaÈ,
 mzda alebo plat a ìal‰ie pracovné
podmienky,
 spôsob a podmienky zdravotného
a sociálneho poistenia,
 rozsah zodpovednosti sprostredkovateºa za nedodrÏania podmienok
dohody,
 v˘‰ka úhrady za sprostredkovanie
zamestnania za úhradu.
3. Poplatok za sprostredkovanie zamestnania sa vyberá aÏ po sprostredkovaní
zamestnania. Je to poplatok za sluÏby
spojené so sprostredkovaním, vyberá sa
jednorazovo. MôÏe byÈ len do v˘‰ky
20 % z dohodnutej mesaãnej mzdy,
alebo platu dohodnutého so zamestnávateºom, ak je to zamestnanie do 6 mesiacov, alebo 30 %, ak ide o sprostredkovanie zamestnania nad 6 mesiacov.

4. Sprostredkovateº je povinn˘ vás
informovaÈ o va‰ich právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraniãí. P˘tajte sa na v‰etky
podmienky, vy si vyberáte, kto vám
sluÏbu zabezpeãí, vy platíte, preto
máte právo na profesionalitu a kvalitu. Opakovane upozorÀujeme, Ïe
mnohí sprostredkovatelia si vyberajú
poplatok za sprostredkovanie len od
vá‰ho budúceho zamestnávateºa, pre
vás je bezplatné.
5. ZváÏte skutoãnosÈ, Ïe ak zahraniãn˘ zamestnávateº ponúka prácu obãanovi cudzieho ‰tátu, je vysoká pravdepodobnosÈ, Ïe prácu, najmä sezónneho charakteru, „domáci“ odmietajú.
Rátajte s vysok˘m pracovn˘m tempom, fyzickou nároãnosÈou a nie
vÏdy prijateºn˘mi podmienkami ubytovania. Ste povinní re‰pektovaÈ
dohodnuté podmienky pre prijatú
sprostredkovanú prácu, netoleruje sa
zlá pracovná morálka, prípadne
absencie v práci.
PhDr. Kvetoslava Blahová,
odbor informačných
a sprostredkovateľských služieb ÚPSVR

Redakcia upozorÀuje, Ïe názory obãana nie sú názorom redakcie, mená v príbehu sú
zmenené – vytvárame priestor pre moÏnosÈ vyjadrenia sa „druhej“ strane, sprostredkovateºom zamestnania za úhradu. Koneãné stanovisko prijme Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny po predloÏenom v˘sledku kontroly ãinnosti sprostredkovateºa územne
príslu‰n˘m úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ochrana zamestnanca v zahraniãí,
napriek uzatvorenej zmluve so sprostredkovateºom na Slovensku, podlieha zákonom
príslu‰nej krajiny a musí ju re‰pektovaÈ nielen zamestnávateº, ale aj zamestnanec.
Forma ochrany, najmä ak nie ste na situáciu pripravení finanãnou rezervou pre nevyhnutné prípady, je zloÏitá a môÏete sa dostaÈ do veºmi nev˘hodnej pozície. Zoznam drÏiteºov právoplatn˘ch povolení na sprostredkovanie zamestnania za úhradu nájdete na
www.upsvar.sk – mesaãne ho aktualizujeme, vyznaãujeme zmeny aj zru‰ené povolenia.
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Uznesenie vlády SR ã. 856/2006 ukladá ministrom, vedúcemu
Kancelárie NR SR, vedúcemu Úradu vlády SR a predsedovi SAV
zabezpeãiÈ 20 %-né zníÏenie plánovaného poãtu zamestnancov
v ‰tátnych rozpoãtov˘ch a príspevkov˘ch organizáciách s cieºom
dosiahnuÈ úsporu finanãn˘ch prostriedkov kapitol ‰tátneho rozpoãtu do 31. 12. 2007.
súvislosti so spomínan˘mi
rozpoãtov˘mi kapitolami
ukladá uznesenie vlády SR
ã. 414/2007 z 9. 5. 2007 k návrhu
v˘chodísk rozpoãtu verejnej správy na
roky 2008 – 2010 ministrovi financií:
 navrhnúÈ správcom kapitol ‰tátneho
rozpoãtu limity príjmov a v˘davkov na
roky 2008 – 2010 do 16. mája 2007,
 v rozpoãte verejnej správy na roky
2008 – 2010 premietnuÈ priority programového vyhlásenia vlády SR,

V

z ãoho 41 ich uvoºÀuje priamo MPSVR
a ìal‰ích 1 460 bude rozloÏen˘ch
v poãte 40 na Ústredie a 1 420 z radov
regionálnych úradov PSVR. Ministerka
tieÏ uviedla, Ïe zamestnanci priamo
z aparátu samotného ministerstva sa
budú môcÈ uchádzaÈ o pracovné pozície v oblasti ESF, kde v súãasnosti
zamestnanci ch˘bajú, a zároveÀ sa
stanú zamestnancami, ktorí uÏ nebudú
platení zo ‰tátneho rozpoãtu, ale z prostriedkov ESF.

Realizácia uznesenia
vlády SR č. 856/2006
v podmienkach ÚPSVR

rúãan˘ch opatrení pre zabezpeãenie
plnenia vy‰‰ie uvedenej úlohy C.15
a tieÏ príprava rozpoãtu na roky 2008
– 2010 s prihliadnutím na:
 valorizáciu platov k 1. 7. 2007 (7 %
základná stupnica platov˘ch taríf, 5 %
ostatné stupnice pre zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom
záujme a 4 % pre ‰tátnych zamestnancov; za sluÏobné hodnotenie ‰tátnych
zamestnancov 1 %),
 valorizáciu platov k 1. 1. 2008 (3 %
v‰etci zamestnanci),
 odstupné na 5 platov pre 5 % uvoºnen˘ch zamestnancov.
Tieto anal˘zy, spolu s anal˘zou
hlavn˘ch procesov, zabezpeãovanou
externou spoloãnosÈou, neboli rozhodnutiami „od zeleného stola“. Svoj
Schématický prehľad vlastných analýz procesov
pri posudzovaní kritérií na odboroch služieb
zamestnanosti, odboroch sociálnych vecí
a prierezových odboroch v súčinnosti ústredia
PSVR a územných úradov.
Úrady PSVR
Kritériá

 u vytvoriÈ a vyuÏiÈ rozpoãtov˘
priestor v oblasti permanentnej práce
so ‰tátnym dlhom a ‰tátnymi aktívami
a pasívami,
 mobilizovaÈ vnútorné zdroje na
finanãné zabezpeãenie politík vlády
prostredníctvom zefektívnenia a zhospodárnenia ãinnosti rezortov a ich
kontroln˘ch mechanizmov vrátane
zavedenia centrálneho verejného
obstarávania,
 analyzovaÈ riziká v˘voja rozpoãtov
obcí a vy‰‰ích územn˘ch celkov a v˘sledky anal˘zy zohºadniÈ pri príprave
návrhu rozpoãtu verejnej správy.
NapæÀanie spomenut˘ch vládnych
uznesení je záväzné aj pre MPSVR.
V tejto súvislosti avizovalo MPSVR na
tlaãovej konferencii dÀa 7. 6. 2007
kroky, ktoré je potrebné v tomto kontexte podniknúÈ, ako aj v˘chodiská
pre ne a tieÏ súvisiace opatrenia.
„ZniÏovanie poãtu miest je nevyhnutné z hºadiska zefektívnenia práce
a ‰etrenia finanãn˘ch prostriedkov
v orgánoch ‰tátnej správy,“ uviedla na
tlaãovej konferencii ministerka práce
Viera Tomanová. Následne uviedla
poãty zamestnancov, ktorí opustia aparát MPSVR, Ústredie PSVR a jednotlivé
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
V sumáre ide o 1 501 zamestnancov,
6
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Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny na základe vy‰‰ie uveden˘ch
uznesení vlády a v súlade s listami
Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny ã. 29654/2006-IV, 3 z 12.
2006 a 15920/07-I/81 z 25. 5. 2007
urãilo indikátory a analyzovalo ukazovatele pre vypracovanie Akãného
plánu na zniÏovanie zamestnancov.
Za hlavné ukazovatele podrobované
anal˘ze boli povaÏované informácie:
 o koºko zamestnancov môÏe konkrétny úrad zníÏiÈ systemizovan˘ stav
zamestnancov k 31. 3., resp. priebeÏne
v r. 2007 k 31. 12. 2007,
 ãi bude moÏné zníÏenie stavu
zamestnancov rie‰iÈ kumulovaním
ãinností, alebo uvedenú ãinnosÈ nebude potrebné ìalej vykonávaÈ. Ak nie,
tak o akú ãinnosÈ ide,
 ãi sú ãinnosti, ktoré sú vykonávané
vlastn˘mi zamestnancami organizácie
a mohli by byÈ v budúcnosti vykonávané formou dodávky sluÏby; ak áno
o aké ãinnosti by mohlo ísÈ,
 ãi bude maÈ prechod od v˘konu
urãit˘ch ãinností zamestnancami organizácie na objednanú sluÏbu pozitívny
alebo negatívny dopad na rozpoãet
organizácie; odhad + - dopad v tis. Sk.
ZároveÀ boli brané do úvahy aj ìal‰ie skutoãnosti vo forme in˘ch odpo-

+
Počty
Optimalizačný pohľad úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny

priestor na vyjadrenie názoru a vlastného pohºadu dostali vo v‰etk˘ch
smeroch v‰etci b˘valí riaditelia
jednotliv˘ch úradov (keìÏe v‰etky
anal˘zy boli na‰tartované ão najbezprostrednej‰ie po zverejnení uznesenia vlády SR ã. 856/2006), súãasní
riaditelia jednotliv˘ch úradov, ako aj
samotné ústredie PSVR ako riadiaca
in‰titúcia. Toto v‰etko spolu sa premietlo do reálnych záverov zaruãujúcich nielen funkãnosÈ úradov v novej
podobe, ale aj prostredie pre zefektívnenie a modernizáciu sluÏieb in‰titúcie ako celku voãi klientom.
Po vyhodnotení t˘chto procesov
pri‰li oãakávané v˘stupy v podobe
smerodajn˘ch ãísel pre Ústredie
a kaÏd˘ úrad. Nasleduje nová úloha –
premietnutie t˘chto poãtov do reality
kaÏdodenného Ïivota konkrétneho
úradu. Z dôvodu predídenia negatívnym dopadom na uvoºnen˘ch zamestnancov je nevyhnuté dôsledne zvaÏovaÈ
aplikovanie urãeného poãtu prepú‰Èan˘ch zamestnancov vo vzÈahu k poãtu
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zamestnancov v konkrétnom úrade, ich
pracovné zaradenie, ãinnosti, s prioritou zefektívnenia fungovania konkrétneho úradu, ale tieÏ vypracovanie
sumárnych prehºadov uvoºnen˘ch
zamestnancov v ‰truktúre poãtov, kvalifikácií a profesií. Následne príde na rad
preverovanie moÏností umiestnenia
zamestnancov na trhu práce, prípadne
ich opätovného zaãlenenia do pracovného procesu v rámci trhu práce.
V súvislosti s opatreniami smerujúcimi v ústrety prepusten˘m zamestnancom je potrebné spomenúÈ viacero
línií. Jednou z nich budú postupné
rokovania so zamestnávateºmi v príslu‰n˘ch regiónoch a v celoslovenskom kontexte, tieÏ rokovania so
samosprávou, kde je predpoklad
záujmu o kvalifikované pracovné sily
z rezortu práce. Národn˘ in‰pektorát
práce avizuje potrebu posíl vo svojich
radoch, ãasÈ zamestnancov tak dostane príleÏitosÈ v tejto in‰titúcii.
Pre t˘ch, ktorí by nena‰li svoje uplatnenie v rámci vy‰‰ie uveden˘ch opatrení, je pripraven˘ Národn˘ projekt
XV. Sekcia sluÏieb zamestnanosti
v spolupráci so sekciou ESF na ústredí PSVR pripravuje projekt, pod t˘mto
názvom, zameran˘ na túto cieºovú
skupinu. Jeho úlohou bude snaha
o zaãlenenie t˘chto ºudí na trh práce
v horizonte 12 mesiacov. ZaslúÏi si
v‰ak omnoho viac pozornosti, pretoÏe
v ìal‰ích etapách svojho fungovania
poãíta nielen s prepusten˘mi zamestnancami rezortu práce, no bude hºadaÈ
rie‰enie pre zamestnancov uvoºnen˘ch aj z in˘ch rezortov, resp. celej
‰tátnej správy, v súvislosti s napæÀaním vládnych uznesení. V‰etky ìal‰ie
informácie o tomto projekte preto
nájdete v najbliÏ‰om vydaní mesaãníka Sociálna politika a zamestnanosÈ.
Oãakávané v˘sledky:
Z uvedeného vieme, aké sú a prídu
na rad ìal‰ie kroky v termínovej postupnosti smerujúcej k zav⁄‰eniu plánovanej
racionalizácie v podmienkach Ústredia
a úradov PSVR do konca roka 2007.
 plnenie programového vyhlásenia
vlády,
 systémové kroky,
 funkãné úrady,
 spokojn˘ klient,
 dobré meno in‰titúcie,
 ‰etrenie prostriedkov daÀov˘ch
poplatníkov.
Mgr. Ladislav Hribik,
riaditeľ osobného úradu ÚPSVR
6/2007

Jej návrh schválila ministerka práce sociálnych vecí a rodiny
Viera Tomanová dÀa 15. 2. 2007 a jej realizáciou sa v podmienkach ústredia PSVR na‰tartovali v˘chodiskové procesy
pre aplikáciu novej organizaãnej ‰truktúry jednotliv˘ch úradov,
pre zmenu a nastavenie procesov – hlavne v riadení a klientovo
orientovan˘ch sluÏbách zamestnanosti.

Nová organizačná štruktúra
˘raznou zmenou je okrem iného vznik sekcie ESF, ktor˘ vytvoril podmienky flexibilnej‰ieho a adaptabilnej‰ieho prístupu k potrebám trhu
práce v otázkach projektovania, monitoringu, aplikácie a tieÏ publicity.
âinnosÈ b˘val˘ch útvarov APTP sa transformovala do útvarov ESF.
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny boli niekoºk˘mi kritériami rozdelené
do 3 skupín:
 skupina A, ktorú tvorí 8 úradov v sídlach krajsk˘ch miest,
 skupina B, kam patria úrady s poãtom zamestnancov nad 150,
 skupina C, ktorá je zloÏená z úradov s poãtom do 150 zamestnancov.
V A kategórii boli vytvorené na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny
samostatné odbory s oddeleniami, ktor˘ch ãinnosÈ kopíruje náplÀ odborn˘ch
útvarov sekcie ESF.
V B kategórii bolo riadenie nov˘ch útvarov ponechané v kompetencii regionálneho úradu. V rámci svojich potrieb sa tak kaÏd˘ úrad rozhodol, ãi vzniknú
odbory s oddeleniami, alebo oddelenia s referátmi pod priamou riadiacou
pôsobnosÈou úradu. V niektor˘ch úradoch v‰ak pre plnenie ‰pecifick˘ch úloh
zostávajú útvary ESF zaãlenené pod sluÏby zamestnanosti.
V C kategórii boli v rámci ESF vytvorené iba oddelenia.
SluÏby zamestnanosti, ako klientsky orientovaná ãinnosÈ, prechádzajú tieÏ
zásadn˘mi zmenami. Filozofia t˘chto zmien spoãíva v pohºade na kategóriu
„záujemcu o zamestnanie“ a snaha venovaÈ tejto kategórii takú pozornosÈ, akú
si zaslúÏi. Nakoºko miera evidovanej nezamestnanosti má dlhodobo klesajúcu
tendenciu, je nevyhnutné, aby sa s ubúdajúcimi klientmi, zadefinovan˘mi ako
„uchádzaã o zamestnanie“, zvy‰oval poãet nov˘ch klientov s definíciou „záujemca o zamestnanie“, pre ktor˘ch sa stanú úrady partnermi poskytujúcimi
sluÏby a pomoc pri snahe zmeny zamestnania.
Schválením nov˘ch organizaãn˘ch ‰truktúr na jednotliv˘ch úradoch, na ich
odboroch sluÏieb zamestnanosti, vznikli na základe procesov jednotné oddelenia sprostredkovateºsk˘ch a poradensk˘ch sluÏieb – oddelenia sluÏieb zamestnávateºom a oddelenia sluÏieb zamestnancom.
Nová organizaãná ‰truktúra priniesla aj zmenu v riadení pracovísk samotného
Ústredia PSVR, ktoré sa dostali do priamej pôsobnosti riadenia generálnym riaditeºom, ão v predchádzajúcej podobe organizaãnej ‰truktúry absentovalo.
V oblasti sociálnych vecí nedo‰lo v tejto etape k spájaniu, ãi fúzii odborn˘ch
útvarov. Tieto procesy dokáÏu úrady vhodne skæbiÈ a doladiÈ pri racionalizácii
procesov spojen˘ch s optimalizaãn˘mi opatreniami zameran˘mi na zniÏovanie
poãtu úradníkov.
In‰taláciou novej organizaãnej ‰truktúry v podmienkach úradov sa ukonãila
dôleÏitá fáza riadenia. V podmienkach nov˘ch organizaãn˘ch ‰truktúr totiÏ prebieha racionalizácia procesov a sú na‰tartované ìal‰ie optimalizaãné procesy,
ktoré majú naplniÈ programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
ã. 856/2006 a implementovaÈ systémové kroky v podobe konkrétnych nástrojov
z pozície Ústredia PSVR.

V

Mgr. Ladislav Hribik,
riaditeº osobného úradu ÚPSVR

Schému Organizaãnej ‰truktúry nájdete na www.upsvar.sk.
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Sociálna situácia v SR po prijatí eura
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci
s Friedrich Ebert Stiftung a Zastúpením Európskej komisie v SR
zorganizovali 25. mája 2007 v Bratislave odbornú konferenciu
s medzinárodnou úãasÈou „MoÏné vplyvy prijatia eura na sociálnu situáciu obyvateºov v Slovenskej republike“.

nielskej republiky, Béla Galgóczi
z Európskeho odborového in‰titútu,
Joseph F. X. Zahra z Národného
v˘boru pre zavedenie eura z Malty ãi
TomaÏ âuãnik z Ministerstva práce,
rodiny a sociálnych vecí Slovinskej
republiky, krajiny s najãerstvej‰ími
skúsenosÈami z prechodu na euro.

Sociálna citlivosÈ

Igor Barát, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura, počas svojho vystúpenia

Prípravy v rezorte
Podujatie pod zá‰titou ministerky
Viery Tomanovej je súãasÈou príprav
rezortu na úspe‰n˘ a bezproblémov˘
prechod na novú menu od 1. 1. 2009.
Konferencia je prvou ‰pecializovanou
konferenciou k tejto téme, ktorá je
zameraná na potreby konkrétneho
rezortu. Ministerka v úvode konferencie zdôraznila, Ïe niektoré skupiny obyvateºov Slovenska môÏu maÈ
isté ÈaÏkosti s prijatím eura, preto je
potrebné, aby sme poznali zahraniãné skúsenosti a pouãili sa z nich. Na
Slovensku sa zvykne hovoriÈ, Ïe
úspech príde k pripraven˘m. Urobíme v‰etko, aby to platilo aj v prípade
prechodu na euro v rezorte práce,
sociálnych vecí a rodiny.

zahraniãní úãastníci konferencie:
Christian Ghymers z Direktoriátu pre
informácie a komunikáciu Európskej
komisie, Andreas Lux z Ministerstva
financií Spolkovej republiky Nemecko, Jose Maria Marco Garcia z Ministerstva práce a sociálnych vecí ·pa-

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny si uvedomuje nielen nároãnosÈ,
ale aj citlivosÈ úloh, ktoré bude
musieÈ zvládnuÈ v súvislosti s prechodom na euromenu. Rovnako ako
technická príprava bude dôleÏitá aj
príprava ºudí. Cieºovú skupinu,
ktorú MPSVR SR pokr˘va, predstavujú najmä starí ºudia, obãania
v hmotnej núdzi a zdravotne postihnutí obãania. Preto bude nevyhnutné
venovaÈ zv˘‰enú pozornosÈ najmä
sociálne slab‰ím skupinám obyvateºstva, aby sa prechodom na euro
nezníÏila ich Ïivotná úroveÀ. Skúsenosti krajín, ktoré uÏ cestu k euromene pre‰li, pomôÏu Slovensku moÏné
problémy predvídaÈ, eliminovaÈ ich
a adekvátne na ne reagovaÈ. Prispejú
k tomu aj závery a odporúãania tejto
medzinárodnej konferencie.
Mgr. Oľga Škorecová,
tlačový a mediálny odbor MPSVR SR

Skúsenosti
zo zahraniãia
Splnomocnenec vlády SR pre zavedenia eura Igor Barát komplexne
informoval o príprave a stave prác
v súvislosti s prechodom na jednotnú európsku menu. Cenn˘mi radami, poznatkami a praktick˘mi skúsenosÈami prispeli do diskusie viacerí
8
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Na konferencii nechýbali jej hlavní organizátori, zľava: Branislav Slyško (politický tajomník, Zastúpenie
Európskej komisie v SR), Michael Petráš (vedúci zastúpenia Friedrich Ebert Stiftung v SR), Viera
Tomanová (ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR), Miloslav Hetteš (generálny riaditeľ sekcie
medzinárodných vzťahov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
6/2007
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Najmil‰í koncert roka Spoloãnosti priateºov detí z detsk˘ch domov
Úsmev ako dar vyvrcholil v bratislavskom Divadle Aréna 25. mája
2007 slávnostn˘m, v poradí uÏ sedemnástym galaveãerom.

Ocenenie z rúk ministerky
Viery Tomanovej
oncert je jedn˘m z celoslovensk˘ch projektov, ktor˘ dáva
‰ancu deÈom Ïijúcim v detsk˘ch
domovoch a náhradn˘ch rodinách
a podporuje ich tvorivosÈ. Majú moÏnosÈ
predstaviÈ sa publiku v rôznych kategóriách, ako je spev, tanec, hra na hudobn˘
nástroj, dramatická tvorba, scénick˘
tanec a ìal‰ie. DôleÏit˘m poslaním
podujatia je aj zbliÏovanie detí, súrodencov umiestnen˘ch v rôznych detsk˘ch
domovoch po celom Slovensku.
Moderátorkou a sprievodkyÀou jednotliv˘ch vystúpení detí zo 14 detsk˘ch
domov a jednej náhradnej rodiny bola
Patrícia Garajová. K vzácnym hosÈom
koncertu patrila aj ministerka práce,
sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová, ktorá ododvzdala ‰peciálne ocenenie
Márii Périovej a jej sestrám Evke a Veronike. Tieto sestry vyrastali v detskom
domove v Zlatovciach a vìaka Fondu

K

Pipi Dlhá Panãucha získali podporu na
svoje vzdelávanie. Iniciatívne sa zapojili
do rozvojov˘ch aktivít pre svojich mlad‰ích kamarátov a ‰tudentov vysok˘ch
‰kôl, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.
S pomocou vychovávateºov dokázali
bojovaÈ a predieraÈ sa Ïivotn˘mi skú‰kami a prekáÏkami. SnaÏia sa meniÈ svoj
Ïivot tak, aby boli ‰Èastné nielen ony, ale
aj tí, ktorí ich obklopujú.
Ministerka Viera Tomanová zablahoÏelala nielen sestrám Périov˘m k úspe‰nému ‰túdiu a oceneniu, ktoré získali.
Pri príleÏitosti 25 rokov ãinnosti Spoloãnosti priateºov detí z detsk˘ch domovov
Úsmev ako dar popriala aj v‰etk˘m
deÈom a dobrovoºníkom, ktorí sa venujú
aktivitám v prospech detí, veºa tvoriv˘ch
síl a dobr˘ch nápadov v ìal‰om období.

Mgr. Helena Kovaľová,
tlačový a mediálny odbor MPSVR SR

Aktivity Centra vzdelávania
V rámci verejného odpoãtu prezentovalo 28. 5. 2007 v Bratislave
komplexnú informáciu o ãinnosti za rok 2006 Centrum vzdelávania MPSVR SR. Hlavnou ãinnosÈou tejto príspevkovej organizácie je vzdelávanie zamestnancov rezortného ministerstva
a zamestnancov organizácií v jeho zriaìovateºskej pôsobnosti.
entrum vzdelávania vyuÏilo pri
napæÀaní svojho poslania celú
‰kálu aktivít, smerujúcich
k prehlbovaniu kvalifikácie a zdokonaºovaniu profesionálneho a etického správania sa zamestnancov v ‰tátnej i verejnej sluÏbe. SúãasÈou vzdelávacích aktivít boli napríklad odborné semináre
s rôznorodou problematikou (zásady
vedenia úãtovníctva a dlhodobého
majetku, ochrana osobn˘ch údajov,
zákon o správnom konaní, etika správania sa zamestnancov v ‰tátnej a verejnej
sluÏbe a pod.). Celkovo tieto odborné
semináre absolvovalo 1 196 úãastníkov.
Mimo kontraktu, ktor˘ Centrum vzdelávania uzatvorilo s MPSVR SR, sa realizovala napríklad príprava na skú‰ky,
súvisiace so zdokonaºovaním poãítaãovej zruãnosti, vzdelávanie in‰pektorov
práce v oblasti pracovnoprávnych vzÈa-

C
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hov a mzdov˘ch predpisov a ìal‰ie aktivity. Do tejto formy aktivít sa zapojilo
399 úãastníkov. Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR sa uskutoãÀovalo aj prostredníctvom projektov spolufinancovan˘ch Európskou úniou. V˘davky Centra vzdelávania predstavovali
v r. 2006 celkom 15 345-tisíc korún.
Podºa riaditeºky Centra vzdelávania
Zdeny Vasilovej hodnotenie aktivít i hospodárenia organizácie potvrdili opodstatnenosÈ existencie takejto vzdelávacej
in‰titúcie v rezorte MPSVR SR. Pri
napæÀaní svojho poslania sa centrum
v najbliÏ‰ích rokoch sústredí na ìal‰ie
zvy‰ovanie kvality poskytovan˘ch sluÏieb
pri zabezpeãovaní systematického vzdelávania v rezorte. Rovnako dôleÏit˘ bude aj
„európsky rozmer“ prípravy zamestnancov tak, aby spæÀali ‰tandardy EÚ.

Násilie na Ïenách je v˘sledkom poru‰enia
rovnováhy moci medzi muÏmi a Ïenami,
ktoré majú za následok závaÏnú diskrimináciu Ïien, nielen v rámci spoloãnosti, ale
aj v rodine. Vyskytuje sa v kaÏdom ãlenskom ‰táte Rady Európy napriek pozitívnemu v˘voju v oblasti práva, politiky a praxe.

„Zastavme
domáce násilie
voči ženám“
Za úãelom zamedzenia a v rámci boja
proti násiliu na Ïenách Rada Európy podnecuje ‰táty k tomu, aby sa aktívne pripájali ku Kampani Rady Európy, ktorej sloganom je „Zastavme domáce násilie“.
KampaÀ v Slovenskej republike bude prebiehaÈ v druhej polovici roku 2007 a bude
ukonãená v marci 2008.
V rámci prípravy národnej kampane
„ZASTAVME DOMÁCE NÁSILIE“ vyhlasuje Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleÏitostí Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR súÈaÏ o návrh plagátu,
ktor˘ by vystihoval cieº a dôvod kampane
v podmienkach Slovenskej republiky tak,
aby námet oslovil ‰irokú verejnosÈ a podnietil odsúdenie násilia na Ïenách páchané v rodine vo v‰etk˘ch jeho formách.
Návrh plagátu môÏe obsahovaÈ vhodné
grafické aj textové ãasti, v rôznych farebn˘ch prevedeniach, s odporúãan˘m formátom A2, A3, A4, alebo A5.
Autori návrhov sa môÏu prihlásiÈ do
súÈaÏe zaslaním, resp. osobn˘m doruãením písomného, vytlaãeného farebného
vyhotovenia návrhu vo formáte A2, resp.
A3, v zalepenej obálke na adresu MPSVR
SR, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleÏitostí, do podateºne MPSVR SR, ·pitálska 4 – 6, 816 43 Bratislava, s oznaãením
obálky v ºavom dolnom rohu „súÈaÏ – plagát“. Odbor rodovej rovnosti a rovnosti
príleÏitostí z doruãen˘ch návrhov vyberie
víÈazn˘ návrh plagátu. Po slávnostnom
vyhlásení v˘sledkov súÈaÏe bude víÈazn˘
návrh pouÏit˘ ako oficiálny plagát národnej kampane „Zastavme domáce násilie“.
Termín uzávierky súÈaÏe je 30. 7. 2007
o 14.00 hod. BliÏ‰ie informácie na
www.employment.gov.sk najneskôr do
polovice júla 2007, kontaktnou osobou je
Miloslava Jezná, ORRRP, tel.: 02/59751822,
e-mail: jezna@employment.gov.sk.

JUDr. Viera Hanuláková,
riaditeľka ORRRP

tlačový a mediálny odbor MPSVR SR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

9

SPZ_6_07

2.7.2007

13:52

Stránka 10
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Ministerka Viera Tomanová
na rokovaní Rady Európskej únie
Delegácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vedená ministerkou Vierou Tomanovou sa 30. mája 2007 zúãastnila
v Bruseli na 2 803. rokovaní Rady Európskej únie – na zasadnutí
Rady pre zamestnanosÈ, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteºské záleÏitosti.
red zasadnutím Rady sa na
pozvanie Talianska uskutoãnilo rokovanie 11 ministrov
pre sociálne otázky, signatárov
deklarácie k novému rozvoju sociálnej Európy, k v˘mene názorov, ako
oÏiviÈ sociálnu Európu. Predstavitelia 11 ãlensk˘ch krajín (·panielsko,
Taliansko, Belgicko, Luxembursko,
Rakúsko, Grécko, Cyprus, Bulharsko, Maìarsko, Francúzsko a Slovensko) prediskutovali oblasti
zamestnanosti, sociálneho zabezpeãenia, sociálnej kohézie, správy a aj
demografickej v˘zvy. Posúdili prin-

P

cípy deklarácie, osobitne potreby
európskeho sociálneho modelu,
hospodárskej a sociálnej konvergencie v EÚ pre pomoc tvorby pracovn˘ch miest, rovnosti príleÏitostí na
trhu práce, celoÏivotného vzdelávania a modernizácie sociálneho
zabezpeãenia.
Rada poãas rokovania schválila
spoloãnú správu V˘boru pre
zamestnanosÈ (EMCO) a V˘boru
pre sociálne zabezpeãenie (SPC)
zameranú na postoj k aktívnemu
starnutiu a podporu star‰ích ºudí
pre zotrvanie na trhu práce. Európ-

ska únia zaãala rie‰iÈ v˘zvy starnutia pracovnej sily v polovici 90tych rokov. Problematika uÏ bola
na programe viacer˘ch Európskych
rád (2001 ·tokholm; 2002 Barcelona; 2006 Jarná Európska rada). Celkovo sa EÚ h˘be správnym smerom: ºudia sú oveºa aktívnej‰ími
neÏ v minul˘ch dekádach. EÚ
uskutoãnila mnoÏstvo konkrétnych
krokov, ak˘mi sú prijatie Smernice
2000/78/ES k rovnému zaobchádzaniu v zamestnaní a v povolaní,
ktorá zakázala diskrimináciu na
základe veku. Rozvíja sa aj nová
stratégia ochrany a bezpeãnosti pri
práci. Zvy‰ovanie priemerného
odchodu z trhu práce bude zásadn˘m pre primeranosÈ a udrÏateºnosÈ dôchodkov˘ch a zdravotn˘ch
systémov. V rámci prerokovania

Štátny tajomník MPSVR SR v okrese
DÀa 6. júna 2007 sa v priestoroch Obvodného úradu v Luãenci
uskutoãnilo pracovné stretnutie ‰tátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ing. Petra Siku, PhD.,
s primátormi a starostami miest a obcí, predstaviteºmi ‰tátnej
správy a mimovládnych organizácií okresu Luãenec.

Situácia v okrese
Luãenec je prirodzen˘m geografick˘m centrom juÏnej ãasti Banskobystrického kraja. Poãet obyvateºov okresu k 31. 12. 2005 dosiahol
73 343 osôb. V okrese bolo ku
koncu apríla 2007 evidovan˘ch
7 091 nezamestnan˘ch, z nich je
aÏ 58,7 % nezamestnan˘ch dlh‰ie
ako 12 mesiacov. Evidovan˘ch
bolo 1 370 obãanov, ktorí sú star‰í
ako 50 rokov a na celkovom poãte
uchádzaãov o zamestnanie sa
podieºajú viac ako 19-timi percentami. Poãet poberateºov dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke predstavuje 5 255 osôb.
V porovnaní s rovnak˘m obdobím
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prechádzajúceho roka pri‰lo
k nárastu o 16,8 %. Podiel obãanov v hmotnej núdzi na poãet
obyvateºov daného okresu tak
dosiahol 14,6 %. Pokiaº ide
o podiel obãanov v hmotnej núdzi,
na poãet obyvateºov v rámci jednotliv˘ch okresov sa Luãenec
v mesiaci apríl umiestnil na 13.
mieste. Pracovné stretnutie ‰tátneho tajomníka so zástupcami príslu‰ného okresu zo ‰tátnej správy,
samosprávy a mimovládnych organizácií tak bolo na pozadí t˘chto
údajov mimoriadne naliehavé.

Operaãn˘ program ZaSI
Témou pracovného stretnutia bol

sektorov˘ operaãn˘ program
ZamestnanosÈ a sociálna inklúzia
(ZaSI) a prezentácia aktuálnej
v˘zvy na predkladanie projektov,
ktorú realizuje Fond sociálneho
rozvoja. Kon‰trukciu operaãného
programu ZaSI predstavil Ing. Ján
Rousek, ktor˘ pôsobí na odbore
metodiky a publicity na Sekcii
riadenia Európskeho sociálneho
fondu MPSVR SR. V˘zvu v rámci
Opatrenia ã. 2.1. „Zlep‰enie
zamestnateºnosti skupín ohrozen˘ch sociálnym vylúãením“ predstavil Ing. Michal Bla‰ko, vedúci
oddelenia implementácie pomoci
Fondu sociálneho rozvoja.

Nové moÏnosti
pre región
Zástupca sekcie riadenia ESF
predstavil hlavné ciele operaãného programu ZamestnanosÈ
a sociálna inklúzia: „Zvy‰ovanie

6/2007
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MPSVR
Stratégie Spoloãenstva v oblasti
zdravia a bezpeãnosti pri práci na
obdobie rokov 2007 – 2012 sa
uskutoãnila rozsiahla politická diskusia, v rámci ktorej vystúpila aj
ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny SR.
Po skonãení rokovania Rady
poÏiadal na bilaterálnom stretnutí
portugalsk˘ minister Vieira da
Silva ministerku Vieru Tomanovú
o pomoc a súãinnosÈ pri príprave
a plnení zámerov portugalského
predsedníctva. Obidve strany sa
dohodli na priamom kontakte
a väã‰om zapojení Slovenska do
tohto programu. ÚãasÈ na Európskej rade priniesla rad poznaní
a nov˘ch úloh, ku ktor˘m bude
patriÈ aj iniciovanie zv˘‰enej
pozornosti Európskej únie rómskej
populáciu v spolupráci s in˘mi
ãlensk˘mi krajinami (najmä Bulharsko). Slovensko chce iniciovaÈ
zorganizovanie európskeho podujatia k sociálnemu modelu.
RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.,
generálny riaditeľ sekcie
medzinárodných vzťahov MPSVR SR

Lučenec
zamestnanosti a adaptability
a zniÏovanie nezamestnanosti“,
„Posilnenie integrácie osôb ohrozen˘ch sociálnym vylúãením
alebo sociálne vylúãen˘ch“, „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného Ïivota“ a „Zvy‰ovanie
kvality ºudsk˘ch zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej politiky“.
Zámery budú merateºné cieºov˘mi
hodnotami: (1) zv˘‰iÈ mieru
zamestnanosti na Slovensku
z 57,7 % v r. 2007 na 63,2 % v r.
2013, (2) zníÏiÈ mieru rizika chudoby z 13,3 % ukotvenej v r. 2004
na 9,2 % v r. 2013. Popri globálnych a ‰pecifick˘ch cieºoch boli
prezentované rámcové aktivity,
ktoré sú pre Ïiadateºov rozhodujúce. Oãakávané schválenie operaãného programu ZamestnanosÈ
a sociálna inklúzia prinesie nové
moÏnosti pri rie‰ení sociálnej
situácie v okresoch s vysokou
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mierou nezamestnanosti a hmotnej núdze, ku ktor˘m patrí aj
okres Luãenec.

Vecná pracovná
diskusia
Stretnutie so ‰tátnym tajomníkom
zapadá do informaãn˘ch aktivít,
ktoré súvisia s oboznamovaním
verejnosti ohºadne vyuÏívania
finanãn˘ch zdrojov ESF. ZároveÀ
sa diskutovalo o legislatívnych
zámeroch ministerstva v r. 2007,
osobitne o pripravovanom zákone
o sociálnych sluÏbách, ktor˘ sa
dot˘ka aj samosprávy. Poãas vecnej diskusie sa prítomní zaujímali
i o systém aktivaãn˘ch prác, predov‰etk˘m po stránke finanãného
zabezpeãenia a legislatívnych
podmienok ich vykonávania, ìalej
rezonovali otázky, ktoré súvisia
s ãerpaním prostriedkov ESF
a súvisiacimi administratívnymi
postupmi, ktoré majú svoje ‰pecifiká. O stretnutie prejavili veºk˘
záujem aj regionálne médiá.

Náv‰teva Rátky
Po skonãení pracovného stretnutia
sa pán ‰tátny tajomník presunul
do obce Rátka, kde sa stretol
s Milanom Spodniakom, starostom obce. Rátka v auguste 2006
získala z Fondu sociálneho rozvoja finanãné prostriedky na zrekon‰truovanie budovy pre potreby
sociálneho komunitného centra.
Cieºovou skupinou tohto projektu
boli nezamestnaní s dobou trvania
nezamestnanosti viac ako 12
mesiacov a mladí nezamestnaní
do 25 rokov, s dobou nezamestnanosti viac ako 6 mesiacov. Táto
cieºová skupina sa zapojila do
projektu, ktor˘ bol úspe‰ne zrealizovan˘, úpravou okolia centra,
ako aj zariaìovania, údrÏby a jeho
prevádzky.

PhDr. Marián Klenko,
MPSVR SR

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Chcete pracovať v Európskej únii?
Ak sa hovorí o záhrade Európy, o veºkom kultúrnom dediãstve,
idylick˘ch ostrovoch, v˘nimoãnom jedle a dobrom víne, hovorí
sa o Taliansku. Podºa svojho geografického vzhºadu sa tradiãne
oznaãuje názvom Polostrov, âiÏma, alebo poeticky – Belpaese –
krásna krajina rozliehajúca sa na vy‰e 300 000 km2, ktoré sa
delia na 20 regiónov.
áto nádherná krajina v‰ak
láka nielen turistov, dobrodruhov a umelcov, ale aj
t˘ch, ktorí chcú pracovaÈ. Sektormi,
ktoré najviac trpia nedostatkom pracovnej sily, sú turizmus a hotelierstvo, zdravotníctvo, stavebníctvo
a priemysel. Popri vy‰e 58 miliónoch Talianoch sa vstupom SR do

T

Príklady príjmov˘ch limitov:
 5 061,68 – pre samotného Ïiadateºa
alebo Ïiadateºa s jedn˘m rodinn˘m
príslu‰níkom,
 10 123,36 – pre Ïiadateºa a dvoch
alebo troch rodinn˘ch príslu‰níkov,
 15 185,04 – pre Ïiadateºa so ‰tyrmi
alebo viacer˘mi rodinn˘mi príslu‰níkmi.

 2. priniesÈ so sebou platn˘ doklad
totoÏnosti.
Po získaní povolenia na pobyt je
potrebné zaregistrovaÈ sa v národnom
zdravotnom systéme na miestnom
zdravotnom úrade – Azienda Sanitaria Locale. Pri registrácii je nutné
vybraÈ si zo zoznamov svojho o‰etrujúceho lekára v Taliansku. Na základe
registrácie dostanete ãíslo a preukaz
(tessera sanitaria), ktor˘ budete potrebovaÈ pri kaÏdej náv‰teve lekára. Preukaz má platnosÈ 5 rokov a akékoºvek
informácie ohºadom neho môÏete získaÈ na bezplatnom telefónnom ãísle
800 030 070.

TALIANSKO
EÚ otvorili brány talianskeho pracovného trhu aj nám, pretoÏe uÏ od
polovice roka 2006 nepotrebujeme
na prácu v tejto krajine pracovné
povolenie. Navy‰e, od apríla 2007
nemajú viac obãania EÚ, ktorí majú
v úmysle usadiÈ sa na území Talianskej republiky, povinnosÈ ÏiadaÈ
povolenie na pobyt (carta di soggiorno). Pri pobyte v krajine nad 3 mesiace v‰ak majú povinnosÈ zapísaÈ sa
do registra obyvateºov (Anagrafe)
v obci pobytu. Pri pobyte do 3 mesiacov sa nevyÏadujú Ïiadne registraãné formality.

Zápis do registra
obyvateºov
Je k nemu potrebné predloÏiÈ dokumentáciu osvedãujúcu:
 v˘kon práce (napr. pracovnú zmluvu) alebo
 ‰túdium, alebo profesné vzdelávanie,
 v ostatn˘ch prípadoch je potrebné
preukázaÈ existenciu zdravotného
poistenia a dostatok finanãn˘ch
prostriedkov na zabezpeãenie
pobytu, ktoré budú zárukou toho,
Ïe obãan nebude záÈaÏou pre taliansky sociálny systém.
12
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Súvisl˘ pobyt

Voºné pracovné miesta

V prípade legálneho a súvislého pobytu
na území Talianska po dobu 5 rokov získava obãan ãlenského ‰tátu EÚ právo na
trval˘ pobyt. Pobyt sa bude povaÏovaÈ
za súvisl˘ aj vtedy, ak bude preru‰en˘:
 na menej ako 6 mesiacov v roku,
alebo
 na viac, maximálne v‰ak na 12 po
sebe nasledujúcich mesiacov, v prípade tehotenstva a materstva, choroby, ‰túdia alebo práce.
Va‰u identifikáciu vo vzÈahu k úradom a verejnej administratíve umoÏÀuje identifikaãné ãíslo (Codice fiscale), ktoré je potrebné napríklad na:
 zápis do zdravotného systému,
 otvorenie bankového úãtu,
 zaãatie prevádzkovania samostatnej
zárobkovej ãinnosti.
Je to vlastne kód, ktor˘ sa eviduje
v DaÀovom registri obyvateºov (Anagrafe Tributaria) a pozostáva zo 6 znakov zloÏen˘ch z písmen a ãíslic, ktoré
reprodukujú osobné údaje Ïiadateºa.
Kvôli identifikaãnému kódu musíte:
 1. poÏiadaÈ miestnu poboãku Agenzie delle Entrate o pridelenie ãísla,
a to vyplnením formulára Ïiadosti
AA4, ktor˘ obsahuje informácie, z ktor˘ch sú takmer v‰etky uvedené aj
v pase alebo inom doklade totoÏnosti,

·irokú ponuku v Taliansku nájdete na
stránke www.eures.sk a www.eures.
europa.eu. Prácu si moÏno hºadaÈ aj na
kaÏdom Úrade práce (Centro per l’impiego), na internetov˘ch stránkach provincií (napr. www.provinz.bz.it) ako aj
na národn˘ch internetov˘ch vyhºadávaãoch: www.bancalavoro.com, www.
italialavora.com, www.jobintourism.it,
www.lavoroturismo.it, www.lavoroturistico.com, www.jobnet.it, www.jobitaly.com, www.aupair-world.net,
www.jobonline.it
Pokiaº si hºadáte prácu priamo
v Taliansku, je dôleÏité ãítaÈ inzeráty
v tlaãi. ZnalosÈ talianskeho jazyka je
nevyhnutná. Existujú aj tzv. jazykové
ostrovy, kde sa hovorí in˘mi jazykmi,
napr. francúzsky (Valle d’Aosta)
a nemecky (provincie Trento, Bolzano,
Udine, Pordenone, Gorizia). Väã‰ina
zamestnávateºov dáva pri v˘bere kandidátov prednosÈ osobnému pohovoru
aspoÀ prostredníctvom telefónu.

Pracovn˘ ãas, mzda a dane
Normálny pracovn˘ ãas je 40 hodín
t˘Ïdenne, maximálny je urãen˘ kolektívnymi zmluvami, no nesmie presiahnuÈ 48 hodín za 7 dní vrátane
hodín práce nadãas. Za prácu nadãas
6/2007
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EURES
patrí zamestnancom obyãajne od 130 %
do 150 % beÏnej hodinovej mzdy.
Minimálna mzda zákonom stanovená
nie je, väã‰ina sektorov má v‰ak
kolektívnymi zmluvami urãenú vlastnú minimálnu mzdu upravovanú
kaÏdé tri roky. DaÀ z príjmu (IRPEF –
Imposta sul reddito delle persone fisiche) odvádza zamestnávateº spolu
s príspevkami na sociálne poistenie.
V súãasnosti existujú tri daÀové
pásma:
 23 % pre príjmy od 26 000 eur
roãne,
 33 % pre príjmy od 26 000
do 33 500 eur roãne,
 39 % pre príjmy nad 33 500 eur
roãne.
Pre príjmy, ktoré prevy‰ujú 100 000
eur roãne, sa kaÏdoroãne urãuje v˘‰ka
tzv. príspevku solidarity.

Odvody a sociálne dávky
Popri daniach odvádza zamestnávateº
príspevky do Národného in‰titútu
sociálneho zabezpeãenia (INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale),
ktoré vo väã‰ine prípadov predstavujú
32,7 %. Z celkovej sumy platí zamestnávateº 66 %, zvy‰ok zamestnanec.
KaÏdoroãne sa urãuje minimálna
v˘‰ka odvodov, ktorá pre rok 2006
predstavuje 171,03 eur t˘Ïdenne.
Systém sociálneho zabezpeãenia
pokr˘va za predpokladu splnenia
podmienok dávky nemocenského
poistenia vyplácané vo v‰eobecnosti
zamestnávateºom, rodinné prídavky,
dávky v nezamestnanosti, príspevky
v prípade pracovného úrazu a choroby z povolania, ‰peciálny rodiãovsk˘
príspevok pre rodiny s aspoÀ 3 malolet˘mi deÈmi. BliÏ‰ie informácie:
Národn˘ in‰titút sociálneho zabezpeãenia (INPS) – www.inps.it, alebo bezplatná linka 803 164.
Îivotné náklady v˘razne závisia od
toho, ãi ide o jednotlivca, bezdetnú,
alebo rodinu s deÈmi. Priemerné mesaãné náklady pre jednu slobodnú osobu
vo veku do 35 r. predstavujú 1 770 eur.
Táto suma sa automaticky zvy‰uje
v závislosti od veku a poãtu detí. Rodina s 2 deÈmi minie mesaãne v priemere
3 037 eur, z toho náklady na stravu
predstavujú priemerne 20 %, na b˘vanie a energie 30 %. V˘‰ka v˘davkov sa
rôzni i podºa regiónov – na severe sú
v porovnaní so stredn˘mi regiónmi vy‰‰ie pribliÏne o 300, v porovnaní
s juhom krajiny takmer o 800 eur.
6/2007

Vzdelávanie
Povinná ‰kolská dochádzka zaãína
6. rokom a pokraãuje do 14 rokov, navrhuje sa v‰ak predæÏenie do 15 rokov.
Zah⁄Àa 5 rokov základného vzdelávania (scuola elementare) a tri roky niÏ‰ieho sekundárneho vzdelávania
(scuola media). Po povinnej ‰kolskej
dochádzke nasleduje vy‰‰ie sekundárne vzdelávanie pre deti od 14 do 19 rokov, ktoré môÏe trvaÈ 3, 4 alebo 5 rokov.
·koly poskytujúce vzdelávanie tejto
kategórie sa delia na l˘ceá, ‰koly
s umeleck˘m, technick˘m a profesn˘m zameraním. Vysoko‰kolské vzdelávanie zabezpeãujú univerzity a iné
in‰titúty so ‰peciálnym ‰tatútom hlavne v oblasti umenia. Univerzitné vzdelávanie pozostáva z 3 cyklov, ktoré sa
konãia udelením univerzitného diplomu po 2 alebo 3 rokoch ‰túdia (laurea
breve), udelením tzv. diploma di laurea po 4 alebo 6 rokoch ‰túdia, ‰pecializaãného diplomu po aspoÀ 2 rokoch
‰túdia, alebo doktorátu po 2, resp.
3 rokoch ‰túdia a vedeckej ãinnosti.
Uznávanie diplomov udelen˘ch
v in˘ch ‰tátoch sa vyÏaduje hlavne
pri profesiách, ktoré predpokladajú
‰pecifickú kvalifikáciu. K Ïiadosti
o uznanie kvalifikácie je vo v‰eobecnosti potrebné predloÏiÈ originál
alebo overenú kópi dokladu o vzdelaní, úradne preloÏenú do talianskeho jazyka a identifikaãn˘ doklad.
KaÏdá ÏiadosÈ je preskúmaná kompetentn˘m orgánom Talianska. Ich zoznam, ako aj detailného sprievodcu
profesiami, ktoré sú v Taliansku
regulované, nájdete na stránke
www.miur.it alebo na bezplatnej
telefónnej linke: 800 876 166.

Podnikanie
KaÏd˘, kto by chcel v Taliansku
vykonávaÈ samostatne zárobkovú
ãinnosÈ, si musí okrem vybavenia
povolenia na pobyt splniÈ niekoºko
ìal‰ích povinností. Musí sa zaregistrovaÈ v provinãnom zozname remeseln˘ch podnikov, ktor˘ vedú provinãné Ïivnostenské komisie pri
obchodn˘ch komorách. Pri registrácii sa preukazuje kvalifikácia potrebná na prevádzkovanie Ïivnosti
v domovskej krajine. Zápis do zoznamu remeseln˘ch podnikov umoÏÀuje
povinnú a automatickú registráciu
v príslu‰nej sekcii Obchodného
registra a následne je Ïivnostníkovi
pridelené identifikaãné ãíslo.

Kompetentn˘mi orgánmi, ktoré
poskytnú detailnej‰ie informácie
v tejto oblasti, sú:
 Ufficio Imposte – daÀov˘ úrad
v mieste pobytu, kde sa moÏno
informovaÈ ohºadom platby DPH
(IVA)
 INPS – Národn˘ in‰titút sociálneho
zabezpeãenia – www.inps.it
 INAIL – Národn˘ poisÈovací in‰titút – www.inail.it
 Únia obchodn˘ch komôr Talianska – www.unioncamere.it
 Taliansko-slovenská obchodná
komora – www.camitslovakia.sk
 Národná konfederácia pre Ïivnosti
a malé a stredné podnikanie –
www.cna.it
 Talianska obchodná komora –
www.camcom.it
UÏitoãné adresy:
 Veºvyslanectvo SR v Taliansku
Via dei Colli della Farnesina 144
001 94 Roma, Italia
Tel.: 0039 06 3671 5200
E-mail: embassy@rome.mfa.sk
 Veºvyslanectvo Talianska v SR
Palisády 49
811 06 Bratislava
Tel.: 00421 259 800 011
E-mail: amb@ambitaba.sk
UÏitoãné telefónne ãísla:
 176 – medzinárodná infolinka
 118 – prvá pomoc
 112 – Carabinieri
 113 – núdzová linka Polície
 115 – poÏiarnici
 116 – pomoc motoristom – poruchová sluÏba talianskeho Autoklubu.
Iné uÏitoãné odkazy:
 www.eures.europa.eu – EURES
portál
 www.welfare.gov.it – Ministerstvo
práce a sociálneho zabezpeãenia
Talianskej republiky
 www.esteri.it – Ministerstvo zahraniãn˘ch vecí Talianska
 www.iicbratislava.esteri.it – Taliansky kultúrny in‰titút
 www.italia.gov.it – vládny portál
Talianska
 www.italiantourism.com – turistick˘ sprievodca Talianskom
 www.trenitalia.it – cestovn˘ poriadok talianskych Ïelezníc
Mgr. Miroslava Hiľovská,
EURES poradca ÚPSVR Humenné
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Moderný
a dynamický región

Ná‰ úrad svojou pôsobnosÈou zastre‰uje región Hornej Oravy, okresy
Námestovo a Tvrdo‰ín. V minulosti
ºudia pracovali hlavne v elektrotechnickom, odevnom a strojárskom priemysle, stavebníctve a poºnohospodárstve. V 90-tych rokoch sa mnohé
podniky rozpadli, ãi poãas hºadania
novej profilácie radikálne redukovali
v˘robu, ãím sa podieºali na vzniku
vysokej nezamestnanosti, ktorá vo
februári 2003 preskoãila úroveÀ 20 %.
Súãasná Orava je progresívne sa rozvíjajúcim regiónom. Aktívne opatrenia podporujúce vznik nov˘ch pracovn˘ch miest, stabilizácia jestvujúcich podnikov, príchod zahraniãn˘ch
investorov a vytvorenie priemyselného parku v Námestove v r. 2004,
vznik mnoÏstva men‰ích firiem,
s vyuÏitím jestvujúcej kvalifikovanej
pracovnej sily hlavne v elektrotechnike, v˘razne ovplyvnili pokles
nezamestnanosti, ktorá v máji 2007
je 6,44 %.
ZamestnanosÈ je ovplyvÀovaná
sezónnymi prácami s moÏnosÈami
priamo v regióne, najmä v cestovnom ruchu, hotelierstve a drevospracujúcom priemysle. V ãerpaní finanãn˘ch príspevkov na prevádzkovanie
a vykonávanie SZâ, najmä v sluÏbách, sme na popredn˘ch miestach
v rámci SR. Doteraz bolo sezónnym
charakterom typické stavebníctvo.
KeìÏe sa trh práce ponúkajúci kvali14
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fikovanú pracovnú silu pre toto
odvetvie dosÈ zúÏil, zamestnávatelia
sa snaÏia zamestnancov stabilizovaÈ.
Mnoho ºudí pracuje v zahraniãí,
hlavne v âechách, ão je tu tradíciou.
Mobilite v˘razne napomáha kultúrna
i jazyková príbuznosÈ s prihraniãn˘mi regiónmi. V rámci programu iniciatívy spoloãenstva INTERREG IIIA
medzi SR a Poºskom bol vypracovan˘ spoloãn˘ slovensko-poºsk˘ projekt Cezhraniãná stratégia zamestnanosti v regióne Beskydy.
V˘voj poãtu poberateºov sociálnych dávok má u nás pomerne stabiln˘ charakter, poãet poberateºov
príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ÈaÏkého zdravotného postihnutia, na zmiernenie, resp. prekonanie
t˘chto dôsledkov, má dlhodobo
mierne vzostupnú tendenciu. Poãet
poberateºov DvHN kopíruje v˘voj
nezamestnanosti, z dlhodobého hºadiska postupn˘m poklesom poãtu
poberateºov, ako aj v˘voja nezamestnanosti, ktorá je ovplyvnená sezónnym zamestnávaním. Ich poãet sa
zv˘‰il v r. 2006 v súvislosti s prijatím zákona ã. 310/2006 Z. z., ktor˘m
sa novelizoval zákon o pomoci
v hmotnej núdzi.
Ná‰ región je pomerne rozsiahlym
územím, sluÏby klientom preto ponúkame na 4 pracoviskách. Okrem
úradu v Námestove sú zriadené ìal‰ie 3 deta‰ované pracoviská v Tvrdo‰íne, Trstenej a Zákamennom.
Zamestnanci v Námestove v súãasnosti pracujú v pomerne stiesnen˘ch
podmienkach v spoloãnej budove
s obvodn˘m úradom. Ku koncu roku
2007 nás v‰ak ãaká príjemná udalosÈ, nakoºko bude dokonãená stavbe
novej budovy úradu. Jej moderné
veºkorysé priestory umoÏnia skvalitniÈ prostredie pre klientov a v‰etk˘ch zamestnancov úradu, ktorí svojím odborn˘m a ºudsk˘m prístupom
realizujú svoje poslanie na vysokej
úrovni, za ão im srdeãne ìakujem.

Po r. 1989 sa sezónne práce
stali fenoménom, ktor˘
spôsobil nemalé problémy
najmä pracujúcim v poºnohospodárstve, lesníctve a stavebníctve. Predt˘m boli trvalo zamestnaní poãas celého
roka a bolo na zamestnávateºovi, aby pre nich na‰iel
mimo sezóny náplÀ práce.
Teraz sú sezónni zamestnanci
zamestnávaní na ãasÈ obdobia v roku na dobu urãitú,
medzi sezónami je ÈaÏisko
zamestnania sa prenesené na
nich.
nedávnej minulosti dokonca
nemali nárok ani na pomoc
‰tátu vo forme dávky
v nezamestnanosti. Sezónne práce sa
vyznaãujú svojou dæÏkou a polohou
v danom kalendárnom roku. PrevaÏne ich môÏeme rozdeliÈ podºa niektor˘ch roãn˘ch období, v Tvrdo‰ínskom okrese sa delia zhruba na letné
a zimné. Do letn˘ch, ale i zimn˘ch,
by sme mohli zaradiÈ profesie ako
ãa‰ník, kuchár, plavãík, chyÏná, teda
práce súvisiace s ãoraz väã‰ím
podielom turizmu a rekreácie na
na‰om pracovnom trhu. Do letn˘ch
moÏno tieÏ zahrnúÈ poºnohospodárske, lesnícke a stavebné práce, do
zimn˘ch profesie v oblasti turizmu
a rekreácie, sãasti niektoré profesie
v lesníctve pri ÈaÏbe dreva. Popritom
sa ãoraz viac objavuje termín sezónne práce i v odvetviach priemyselnej
v˘roby, napríklad spotrebnej elektroniky. Väã‰ina ºudí vracajúcich sa zo
sezónnych prác do evidencie úradov
práce je skupinou, ktorá nestratila
pracovné návyky a má záujem ihneì
pracovaÈ v inej oblasti. Tu v‰ak naráÏa, napríklad v priemysle, na nedostatoãnú kvalifikáciu. Vidíme tu
priestor pre zásah ‰tátnej politiky
prostredníctvom úradov práce

V

Mgr. Daniela Fejová,
riaditeľka ÚPSVR Námestovo
6/2007
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Výchovno-rekreačné
programy
ÚPSVR v Námestove zorganizoval
v zmysle § 17 ods. 4 a § 73 ods. 2
zákona ã. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v˘chovno-rekreaãné programy pobytovou formou pre 44 detí
s poruchami správania.

Sezónne práce
v operatívnom pre‰kolení a rekvalifikácii t˘chto ºudí na in˘ druh
práce presne podºa poÏiadaviek
trhu v danom regióne. V súãasnosti ná‰ úrad podstatne operatívnej‰ie reaguje na poÏiadavku trhu
v oblasti rekvalifikácií, ktoré prebiehajú od poÏiadavky k samotnej
realizácii v priebehu pár t˘ÏdÀov.
V okrese Tvrdo‰ín by to mohli byÈ
napríklad profesie zváraãov,
skladníkov a vodiãov vysokozdviÏn˘ch vozíkov vo veºkoobchodn˘ch skladoch, ãi zamestnancov súkromn˘ch bezpeãnostn˘ch sluÏieb.
V nemalej miere leto vytvára
podmienky pre takmer masov˘
odchod ºudí do zahraniãia, kde
tieto práce vykonávajú za podstatne väã‰iu odmenu. Je tak˘ citeºn˘,
Ïe je problémom uÏ aj Slovenska
nájsÈ dostatok kvalitnej pracovnej
sily, preto sa uÏ v súãasnosti hºadajú a vyuÏívajú pracovné sily
z in˘ch krajín. Zahraniãie nám
odãerpáva kvalifikované sily, ako
sú ãa‰níci, kuchári, murári
a in‰talatéri, potravinári, mäsiari,
záhradníci, lesní robotníci a v‰eobecne robotníci v poºnohospodárstve. Celoroãne obºúbenou profesiou je opatrovateºstvo detí
a dospel˘ch. Objavujú sa prípady,
keì ‰tudenti stredn˘ch a vysok˘ch ‰kôl preru‰ujú a úplne opú‰Èajú ‰koly kvôli dobre platenej
prácou v zahraniãí. Mladé rodiny
rie‰ia svoju neºahkú Ïivotnú situ6/2007

áciu odchodom jedného ãlena do
zahraniãia, takmer pravidelne za
ním neskôr odchádza zvy‰ok rodiny, ktorá si nájde t˘mto spôsobom
nov˘ domov. Na‰a vy‰kolená
mladá generácia teda nahradzuje
v zahraniãí nedostatok kvalitnej
pracovnej sily a na na‰om trhu
zákonite ch˘ba. VzÈah medzi
zamestnávateºom a zamestnancom, t˘kajúci sa hlavne v˘‰ky
odmeny za prácu, postupne, no
veºmi pomaly rie‰i samotn˘ trhov˘ mechanizmus. Zamestnávatelia
si budú musieÈ vybraÈ medzi kvalitn˘m domácim pracovníkom
b˘vajúcim v blízkosti zamestnania a medzi zahraniãn˘m. Úrad
práce, a nakoniec ani ‰tát, nemôÏe
vstupovaÈ do t˘chto mzdov˘ch
vzÈahov, ale operatívne môÏe byÈ
podstatne nápomocn˘ pri rekvalifikáciách zamestnancov podºa
konkrétnych poÏiadaviek, hlavne
pri sezónnych zamestnaniach. Pre
zamestnávateºov i pre ‰tát bude
do budúcna platiÈ jediné: aké
podmienky vytvoríme pre svojich
obãanov, tak sa oni zachovajú pri
voºbe svojho povolania a miesta
jeho v˘konu. Pred zahraniãím
máme jednu podstatnú v˘hodu,
Ïe väã‰ina ºudí chce pracovaÈ
a dôstojne ÏiÈ tam, kde sa narodia.

Ing. Jaroslav Rosina,
poverený zastupovaním vedúceho
detašovaného pracoviska v Tvrdošíne

Pre zabezpeãenie realizácie v˘chovno-rekreaãného programu v zmysle § 17 ods. 4 úrad
vypracoval projekt, v ktorom boli stanovené
úlohy, ciele a v˘stupy, ktoré boli vyuÏité
v ìal‰ích v˘chovno-rekreaãn˘ch programoch,
organizovan˘ch v zmysle § 73 ods. 2 zákona
ã. 305/2005 Z. z. Program bol realizovan˘
v oblasti Javorníkov a Kysuckej vrchoviny,
cieºom bolo odborné pôsobenie na odstránenie a zmiernenie poruch správania, rozvoj
sociálnych zruãností, získanie potrebn˘ch
spoloãensk˘ch a hygienick˘ch návykov
a zabezpeãenie vhodného vyuÏitia voºného
ãasu dieÈaÈa. Do programu bolo zapojen˘ch 33
malolet˘ch z okresov Námestovo a Tvrdo‰ín
vo veku 12 – 16 rokov, u ktor˘ch boli diagnostikované poruchy správania, ako disharmonick˘ v˘vin osobnosti, poruchy nálady,
emoãné poruchy a detské psychózy.
Na základe v˘stupov od psychológov
a individuálnych plánov sociálnej práce bola
ãasÈ detí zapojená do ìal‰ích v˘chovno-rekreaãn˘ch programov organizovan˘ch ÚPSVR
v Námestove prostredníctvom akreditovan˘ch
subjektov. V zmysle § 73 ods. 2 boli zorganizované 2 programy pobytovou formou, priãom táto priorita bola stanovená na základe
regionálych potrieb okresov Námestovo a Tvrdo‰ín. Prv˘, 14-dÀov˘, bol zrealizovan˘
v 6. – 19. 8. 2006 pre 15 detí z okresov Námestovo a Tvrdo‰ín prostredníctvom Informaãného centra mlad˘ch Orava v rekreaãnej
oblasti Oravská priehrada. 20. – 26. 8. 2006
prebehol 7-dÀov˘ v˘chovno-rekreaãn˘ program pre 19 detí z oboch okresov za pomoci
Spoloãnosti priateºov detí z detsk˘ch domovov Úsmev ako dar, poboãka Doln˘ Kubín,
v rekreaãnom zariadení SrÀacie. Boli doÀ
zapojené deti vo veku 12 – 16 rokov. Obidva
programy boli zamerané na rozvoj osobnosti
dieÈaÈa, podporu du‰evného a somatického
zdravia, formovanie správnych návykov na
hygienu a rozvíjanie zdravého Ïivotného ‰t˘lu.
Ing. Mário Martauz,
vedúci oddelenia SPOaSK ÚPSVR Námestovo
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ÚPSVR Námestovo má v rámci svojej pôsobnosti v okrese Tvrdo‰ín deta‰ované pracovisko v Tvrdo‰íne a jeho vysunuté pracovisko v Trstenej. Okres hraniãí s Poºskou republikou a okresmi
Námestovo, Liptovsk˘ Mikulá‰ a Doln˘ Kubín. V pôsobnosti
deta‰ovaného pracoviska je 15 obcí, z toho dve majú ‰tatút
mesta. Na deta‰ovanom pracovisku pracuje v súãasnosti 24 pracovníkov na 5 úsekoch.

Pomoc v hmotnej núdzi
Klientmi tohto oddelenia sú spoluobãania, ktorí sa ocitli v stave hmotnej núdze. Priemern˘ poãet poberateºov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov za okres Tvrdo‰ín má mierne
klesajúcu tendenciu: v r. 2004 bol
priemer poberateºov 650, v r. 2005
643 a v r. 2006 612. V druhej polovici r. 2006 sme v zmysle Zákona ã.

predstavujú: príspevok a príplatok
k príspevku pri narodení dieÈaÈa,
príspevok na pohreb, odmena pestúna, opakovan˘ príspevok na úhradu
potrieb dieÈaÈa v pestúnskej starostlivosti, jednorazov˘ príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, jednorazov˘ príspevok pri zániku
náhradnej starostlivosti. V‰etci pracovníci oddelenia pre‰li na vykoná-

Úsek sociálnych vecí
a rodiny v Tvrdošíne
310/2006 v spolupráci s obcami prehodnotili 1 123 dôchodcov, napriek
tomu sa v˘razne nezv˘‰il poãet
poberateºov DHN. S t˘mto súvisí
nárast poberania ochranného príspevku z 2,18 % na 5,92 %. Stúpajúcu tendenciu má aj vyplácanie
náhradného v˘Ïivného z dôvodu
neplnenia si vyÏivovacej povinnosti
rodiãov. V r. 2005 sme vyplatili 12
rodinám na 18 detí a jednej dospelej
Ïiadateºke náhradné v˘Ïivné vo
v˘‰ke 126 292 Sk, v r. 2006 uÏ 35
rodinám na 47 detí a 3 dospel˘m Ïiadateºom v celkovej sume 497 154 Sk.

·tátne sociálne dávky
Prídavok na dieÈa tvorí najpoãetnej‰iu skupinu vyplácan˘ch ‰tátnych
sociálnych dávok vo finanãnom
vyjadrení, ale aj poãtom poberateºov,
mesaãne v priemere 5 100. Ich poãet
oproti predchádzajúcim rokom mierne klesá, napriek tomu v okrese pripadá na jedného poberateºa priemerne 2,08 detí. Na celkovom objeme
vyplaten˘ch prostriedkov ·SD v˘plata prídavku na dieÈa predstavuje
okolo 53 %. Druhou najpoãetnej‰ou
skupinou je vyplácanie rodiãovského
príspevku, ktor˘ predstavuje na celkovom objeme pribliÏne 43 %,
mesaãne v priemere 1 000 poberateºov. ëal‰ie ‰tátne sociálne dávky
16
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vanie agendy koordinácie systémov
sociálneho zabezpeãenia v rámci EÚ,
ão zv˘‰ilo úroveÀ poskytovania komplexnej starostlivosti o klienta.

Príspevky na
kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ËZP
Skupinou vyÏadujúcou si osobitn˘
citliv˘ prístup pracovníkov ná‰ho
úradu je skupina obãanov so zdravotn˘m postihnutím. SnaÏíme sa
o to, aby jednotlivé formy kompenzácií zmierÀovali dôsledky ËZP a ich
sociálne dôsledky. Zaznamenávame
nárast poberateºov príspevkov, ich
poãet je mesaãne priemerne 1 577,
v r. 2006 sme vyplatili v okrese Tvrdo‰ín 29 618 849 Sk. PrevaÏne sa
jedná o poberateºov vo vy‰‰om veku,
peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie
predstavuje pribliÏne 24,5 % z celkového objemu vyplaten˘ch príspevkov a ostatné príspevky na kompenzáciu tvoria podiel 75,5 %, z toho
najviac, 56,78 %, je poberateºov
peÀaÏného príspevku na zv˘‰ené
v˘davky na hygienu a opotrebenie
‰atstva.

Sociálno-právna ochrana
detí a sociálna kuratela
Aj v na‰om okrese sa prejavuje celoslovensk˘ trend nárastu rozvráte-

n˘ch a problémov˘ch rodín, s ãím
úzko súvisia v˘chovné problémy,
zá‰koláctvo, poÏívanie alkoholu
a drog, trestná ãinnosÈ malolet˘ch
a mladistv˘ch. Veºk˘ problémom je
alkoholizmus, násilie a zanedbávanie
v˘chovy. Tu má veºk˘ v˘znam terénna sociálna práca, ktorou vykonávame dohºad a poradenstvo v rodinách.
V tomto roku sme zaznamenali
nárast vyplácania resocializaãného
príspevku. K˘m v r. 2006 sme vyplatili 11 príspevkov vo v˘‰ke 17 304 Sk,
v tomto roku za 5 mesiacov to bolo
uÏ 8 príspevkov v celkovej v˘‰ke
12 333 Sk. Na‰u prácu veºmi komplikuje fakt, Ïe v okrese sa nenachádzajú krízové centrá, útulky a sociálne
zariadenia, v ktor˘ch by sme mohli
umiestniÈ naliehavé prípady, v tejto
oblasti sme sa stretli s neochotou
obcí spolupracovaÈ a pokúsiÈ sa zriadiÈ spoloãne takéto zariadenia. Práca
na oddelení sociálno-právnej ochrany je pomerne nároãná. Jej v˘razn˘m
obmedzením, z ná‰ho pohºadu, je aj
vysoká administratívna zaÈaÏenosÈ,
ktorá spoãíva v zloÏitom a ãasove
nároãnom spôsobe vedenia agendy,
ão uberá na priestore, ktor˘ by bolo
moÏné venovaÈ práci s klientelou.

Oddelenie
posudkov˘ch ãinností
V záujme zabezpeãenia lep‰ieho prístupu pre klientov, ktorí sú zväã‰ia
zdravotne postihnutí, pracujú dve
pracovníãky oddelenia posudkov˘ch
ãinností z Námestova na pracovisku
v Tvrdo‰íne, aby títo nemuseli cestovaÈ zo vzdialen˘ch obcí do druhého
okresu. T˘mto sa tieÏ z na‰ej strany
prejavuje ústretovosÈ, aby boli na‰e
sluÏby klientovi ão najprístupnej‰ie.
Na záver by som chcela aj vyzdvihnúÈ ochotu a úsilie na‰ich sociálnych pracovníkov na svojom vzdelávaní. V tomto roku 8 pracovníãok
úspe‰ne ukonãilo vysoko‰kolské
vzdelanie 1. stupÀa s titulom bakalár, ìal‰í ‰tudujú v odbore na 1.
alebo 2. stupni vysoko‰kolského
‰túdia. Ochotne sa vzdelávajú aj
v in˘ch formách odborného vzdelávania, aby boli dobr˘mi odborníkmi,
schopn˘mi pomáhaÈ t˘m, ktorí to
potrebujú.
Ing. Klusová Eva,
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny,
detašované pracovisko Tvrdošín
6/2007
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Nástroje aktívnej politiky trhu práce
Cieºom opatrení aktívnej politiky trhu práce je zv˘‰iÈ zamestnateºnosÈ znev˘hodnen˘ch uchádzaãov
na trhu práce a zároveÀ podporovaÈ vznik nov˘ch pracovn˘ch miest. Tieto sa realizujú od r. 2004
prostredníctvom SOP ªudské zdroje, ktor˘ z geografického hºadiska pokr˘va celé územie SR
s v˘nimkou Bratislavského kraja, pre ktor˘ je spracovan˘ JPD NUTS II Bratislava Cieº 3.

§ 50 – príspevok na zamestnávanie znevýhodneného UoZ
Počet umiestnených UoZ

Rok 2004
13

Rok 2005
33

Rok 2006
25

V porovnaní s predo‰l˘m nástrojom musíme kon‰tatovaÈ, Ïe poãty vytvoren˘ch pracovn˘ch miest podºa § 50 sú
diametrálne niÏ‰ie. Dôvodom je nezáujem zamestnávateºov
vytváraÈ pracovné miesta trvalého charakteru pre znev˘hodnen˘ch uchádzaãov o zamestnanie a neochota zná‰aÈ
náklady spojené so zamestnávaním t˘chto ºudí. PovaÏujú
ich za slabo motivovan˘ch, nepruÏn˘ch a nespoºahliv˘ch
pracovníkov s nízkymi zruãnosÈami.

NP II – podpora zamestnávania
obãanov so zdravotn˘m postihnutím
Zámerom Národného projektu II. je podpora zamestnávania obãanov so zdravotn˘m postihnutím, ktorí nie sú
schopní nájsÈ si zamestnanie na otvorenom trhu práce.
Prostredníctvom § 56 a 57 sú zriaìované chránené dielne
a chránené pracoviská.

§ 56 – príspevok na zriadenie CHD alebo CHP
a na ich zachovanie

V˘chodisko = národné projekty

Počet umiestnených UoZ

V rámci tohto operaãného programu sa realizovali aktívne
opatrenia na trhu práce prostredníctvom jednotliv˘ch
národn˘ch projektov (ìalej len NP). Jednotlivé opatrenia
programu majú formu priamej nenávratnej pomoci. Nenávratné finanãné prostriedky sa poskytujú podºa zákona
ã. 5/2004 Z. z. v znení neskor‰ích predpisov a okrem príspevkov na vzdelávanie majú obligatórny charakter.

NP I – podpora zamestnávania nezamestnan˘ch
s dôrazom na znev˘hodnené skupiny na trhu práce

§ 49 – príspevok na SZČ
Počet umiestnených UoZ

Rok 2004
161

Rok 2005
273

Rok 2006
399

Tento nástroj aktívnej politiky trhu práce má uÏ tradiãne
v severn˘ch okresoch Slovenska svoje opodstatnenie z dôvodu nedostatku pracovn˘ch príleÏitostí u zamestnávateºov.
Nezamestnaní rie‰ia preto svoju situáciu samozamestnaním.
Uchádzaãi o zamestnanie si vytvárajú pracovné miesta na
samostatnú zárobkovú ãinnosÈ v rôznych oblastiach. Najãastej‰ie sú to Ïivnosti v oblasti stavebn˘ch prác a ubytovania
v súkromí, no stretávame sa so ÏivnosÈami aj v ìal‰ích
oblastiach, ako sú zámoãníctvo, stolárstvo, pilãícke práce,
úãtovnícke sluÏby, projektová ãinnosÈ, masérske sluÏby,
kaderníctvo, maloobchodn˘ predaj, re‰taurácie a iné.
6/2007

Rok 2004
1

Rok 2005
5

Rok 2006
22

§ 57 – príspevok občanovi so ZP na prevádzkovanie
alebo vykonávanie SZČ
Počet umiestnených UoZ

Rok 2004
2

Rok 2005
5

Rok 2006
7

Poãty vytvoren˘ch pracovn˘ch príleÏitostí pre obãanov
so ZP sú niÏ‰ie v porovnaní s in˘mi nástrojmi aktívnych
opatrení trhu práce, treba v‰ak braÈ do úvahy, Ïe obãania
so zdravotn˘m postihnutím tvoria ‰pecifickú skupinu UoZ,
ktorá si vyÏaduje osobitné pracovné podmienky, vrátane
nárokov na ich pracovn˘ v˘kon.

§ 60 – príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD
alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu
zamestnancov
Počet podporených PM

Rok 2004
0

Rok 2005
36

Rok 2006
29

NP III – vzdelávanie a príprava pre trh práce a NP
IIIa – vzdelávanie a príprava pre trh práce
a zamestnanecká prax
Vzdelávanie a príprava pre trh práce je jedn˘m z kºúãov˘ch
opatrení na trhu práce na prekonanie nesúladu medzi dopySOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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tom a ponukou práce a zlep‰enie zamestnateºnosti UoZ, ZoZ
a zamestnancov. Kurzy sme realizovali v oblasti v˘poãtovej
techniky, úãtovníctva, manaÏmentu a podnikania, v oblasti
obchodu a sluÏieb, ako aj robotníckych profesií.

§ 46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ a ZoZ
Počet zaradených UoZ

Rok 2004
354

Rok 2005
487

Rok 2006
52

Údaje o poãte aktivizovan˘ch uchádzaãov v r. 2004 –
2006 prostredníctvom nástrojov aktívnych opatrení trhu
práce za okres Tvrdo‰ín:

Počet UoZ zaradených na nástroje APTP
v zmysle zák. č. 5/2004 Z. z.
Rok 2004
1 606

Rok 2005
1 369

Rok 2006
1 274

Z toho: počet UoZ zaradených prostredníctvom NP
Pokles vzdelávacej ãinnosti v r. 2006 mal niekoºko
dôvodov: relatívne nízky rozpoãet v tomto roku, nevyrie‰ené otázky súvisiace s verejn˘m obstarávaním dodávateºov
vzdelávania a prípravy pre trh práce, ako aj niÏ‰í záujem
zo strany uchádzaãov o zamestnanie.

NP V – aktivácia nezamestnan˘ch a nezamestnan˘ch
s nízkou motiváciou odkázan˘ch na dávku
v hmotnej núdzi
Predmetom Národného projektu V je aktivácia nezamestnan˘ch. V územnom obvode ÚPSVR v Námestove sa dá
kon‰tatovaÈ, Ïe tento projekt motivoval obce ako i ìal‰ie
subjekty na trhu práce pri rie‰ení miestnej nezamestnanosti. Aktivácie nezamestnan˘ch sa zúãastnili v‰etky obce
a mestá v okresoch Námestovo a Tvrdo‰ín, ale aj ìal‰ie
subjekty ako ‰koly, farské úrady ãi obãianske zdruÏenia.
Zúãastnené subjekty hodnotia aktivaãnú ãinnosÈ pozitívne, je prínosom pre uchádzaãov o zamestnanie aj pre
obce. Napriek tomu, Ïe prostredníctvom tohto nástroja sa
nevytvárajú nové a trvalé pracovné miesta, slúÏi na aktiváciu a zvy‰ovanie zamestnateºnosti uchádzaãov o zamestnanie.

§ 52 – príspevok na aktivačnú činnosť
Počet zaradených UoZ

Rok 2004
2 738

Rok 2005
2 219

Rok 2006
2 354

NP IX - absolventská prax
Je v˘znamn˘m nástrojom aktívnych opatrení na trhu práce,
napriek tomu, Ïe pri jej realizácii sa stretávame s niekoºk˘mi problémami. Absolventov nemotivuje relatívne nízky
pau‰álny príspevok, nie sú ochotní dochádzaÈ zo vzdialenej‰ích oblastí na v˘kon absolventskej praxe a ich kvalifikaãná ‰truktúra mnohokrát nezodpovedá záujmu zamestnávateºov.

§ 51 – príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
Počet zaradených UoZ

Rok 2004
76

Rok 2005
163

Rok 2006
105

Údaje o poãte aktivizovan˘ch uchádzaãov v r. 2004 –
2006 prostredníctvom nástrojov aktívnych opatrení trhu
práce za okres Námestovo obsahuje nasledovná tabuºka:

Rok 2005
2 063

Rok 2005
1 225

Rok 2006
1 146

Dosah aktívnych opatrení
Na základe uveden˘ch údajov moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe
k postupnému poklesu nezamestnanosti v územnom obvode
ÚPSVR v Námestove v sledovanom období nemalou mierou
prispeli nástroje aktívnych opatrení trhu práce, a to ãi uÏ
podporou investícií do ºudského kapitálu, alebo priamou
podporou tvorby pracovn˘ch príleÏitostí. Z horeuveden˘ch
údajov vypl˘va, Ïe v na‰ich okresoch sa ujali najmä tie
formy podpory (§46, §49, §52), pre ktoré sú vytvorené regionálne podmienky. Záujem o vzdelávanie vypl˘va z úrovne
nízkej vzdelanosti evidovan˘ch nezamestnan˘ch, hlavne
dlhodobo nezamestnan˘ch, mimoriadny záujem o samozamestnanie zapríãiÀuje nedostatok pracovn˘ch príleÏitostí
u zamestnávateºov a aktivaãné práce oslovujú hlavne ºudí,
ktorí majú veºmi malé ‰ance integrovaÈ sa na trhu práce.

Ciele boli splnené
Opatrenia aktívnej politiky trhu práce sú urãené primárne
skupine znev˘hodnen˘ch uchádzaãov na trhu práce, predov‰etk˘m dlhodobo nezamestnan˘m, ale slúÏia aj sociálnemu zaãleneniu in˘ch marginalizovan˘ch skupín. Za
okresy Námestovo a Tvrdo‰ín moÏno vyvodiÈ, Ïe tieto ciele
boli splnené ako to vypl˘va z horeuveden˘ch údajov.
PozornosÈ bola venovaná ako dlhodobo nezamestnan˘m,
tak i in˘m znev˘hodnen˘m skupinám, ako napr. absolventom, obãanom star‰ím ako 50 rokov veku, rodiãom, ktorí sa
starajú o 3 a viac detí atì. ZároveÀ sme sa snaÏili o zachovanie rovnosti príleÏitostí na trhu práce, a to vy‰‰ou participáciou Ïien na trhu práce vrátane ich kariérového v˘voja,
rovnocenného prístupu Ïien k zamestnaniu a k moÏnosti
samostatnej zárobkovej ãinnosti.
Programy v oblasti podpory zamestnanosti priniesli oãakávané efekty a finanãné prostriedky boli úãelne vynaloÏené na aktívne opatrenia na trhu práce. SkutoãnosÈ, Ïe
financie pochádzali jednak zo ‰tátneho rozpoãtu, no väã‰ím podielom z Európskeho sociálneho fondu, umoÏnilo
nepopierateºne zv˘‰iÈ dostupnosÈ jednotliv˘ch príspevkov
pre väã‰í poãet Ïiadateºov. Pre ilustráciu uvádzame v˘voj
financovania APTP v sledovan˘ch rokoch:

Finančné prostriedky vynaložené na APTP

Počet UoZ zaradených na nástroje APTP
v zmysle zák. č. 5/2004 Z. z.
Rok 2004
1 759

Rok 2004
1 603

Rok 2006
2 360

Rok 2004
21 539 918
Údaje sú uvedené v Sk.

Rok 2005
38 540 404

Rok 2006
47 253 879

Z toho: počet UoZ zaradených prostredníctvom NP
Rok 2004
1 743
18

Rok 2005
1 837

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

Rok 2006
2 096

Ing. Judita Šimulčíková,
riaditeľka odboru ESF ÚPSVR Námestovo
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Cezhraničná stratégia zamestnanosti
v regióne Beskydy
Za spoloãn˘m slovensko-poºsk˘m projektom „Cezhraniãná
stratégia zamestnanosti v regióne Beskydy“ treba hºadaÈ ÚPSVR
v Námestove, ktor˘ ako koneãn˘ prijímateº na realizáciu projektu
získal zo zdrojov EÚ v rámci programu iniciatívy spoloãenstva
INTERREG IIIA Poºsko – Slovenská republika nenávratn˘
finanãn˘ príspevok takmer 4,5 milióna korún.

Túto v˘menu informácií zabezpeãujú práve v˘menné pobyty
(odborné stáÏe) zamerané sa na
problematiku trhu práce, ktoré sú
veºmi dôleÏité na pochopenie rozdielov systémov v krajinách podieºajúcich sa na projektovej spolupráci. S cieºom vymieÀaÈ si
poznatky, metódy a formy práce,
skúsenosti, vedomosti a informácie
organizujú obe strany projektu
v˘menné stáÏe pre svojich zamestnancov v partnersk˘ch úradoch
práce. Tieto stáÏe budú trvaÈ do
júna tohto roka.

Vzdelávanie
zamestnancov

Pracovníci Kontaktného informačného centra v Námestove Ferdinand Bolibruch (vpravo) a Janka
Jakubjaková si vymieňajú skúsenosti s Pawlom Platom (v strede) z úradu práce v Bielsku-Bialej

Partneri projektu
Na slovenskej strane je ním ÚPSVR
v âadci, v Poºsku sú Vojevodsk˘
úrad práce v Katowicach a okresné
úrady práce Îywiec, Te‰ín a Bielsko-Biala. Jeho realizácia sa zaãala
v júli minulého roka, ukonãenie
bude v januári 2008. Zamestnávatelia, Ïivnostníci a ºudia hºadajúci
prácu v Poºsku môÏu od februára
2007 vyuÏívaÈ kontaktné informaãné centrá (KIC), ktoré boli zriadené
na ÚPSVR v Námestove a v âadci.
Kontaktné informaãné centrá
v Námestove a âadci sa ‰pecializujú na poskytovanie informácií
o trhu práce v prihraniãnom regióne Beskydy, poskytujú záujemcom
o prácu informácie o voºn˘ch pracovn˘ch miestach v oblasti Îywiec, Bielsko-Bialej, Katowice
6/2007

a Te‰ín. Zaãínajúci podnikatelia
získajú informácie o tom, ão potrebujú na otvorenie Ïivnosti v Poºsku
a zamestnávateºom sa poskytujú
asistenãné sluÏby pri získavaní
nov˘ch pracovníkov.

Kontaktné centrá
Sú urãené v prvom rade pre slovensk˘ch obãanov, no informácie
poskytujeme aj poºsk˘m zamestnávateºom a klientom. Spustená je
dvojjazyãná internetová stránka
www.praca-beskydy.eu, na ktorej
záujemcovia o prácu nájdu základné informácie o projekte, práci
a podnikaní a o voºn˘ch pracovn˘ch
miestach v poºskom prihraniãnom
regióne. Základom cezhraniãnej
spolupráce je vyuÏívanie moÏností
vzájomnej v˘meny informácií.

Zv˘‰enie kvality poskytovan˘ch
sluÏieb zamestnanosti sa snaÏíme
docieliÈ aj prostredníctvom jazykového a projektového vzdelávania,
ktoré sú urãené priamo pre na‰ich
zamestnancov. ·túdie a organizácia
spoloãn˘ch konferencií, seminárov
a workshopov napomôÏu zmapovaÈ situáciu v cezhraniãnom regióne. Projektom chceme rie‰iÈ niektoré spoloãné problémy zamestnanosti. Predov‰etk˘m chceme zvy‰ovaÈ úroveÀ vzájomnej informovanosti o Ïivotn˘ch, pracovn˘ch
podmienkach a pracovn˘ch príleÏitostiach na oboch stranách hranice a vytvoriÈ nové nástroje pre rozvoj cezhraniãného trhu práce. Projekt urãite zblíÏi oba prihraniãné
regióny a klientom pomôÏe lep‰ie
sa orientovaÈ v podmienkach na
trhu práce na slovenskej a poºskej
strane. Jeho cieºom je v neposlednom rade na‰tartovaÈ elimináciu
administratívnych bariér medzi
slovensk˘mi a poºsk˘mi sluÏbami
nezamestnanosti tak, aby zámer
vytvorenia cezhraniãného trhu
práce, pre ktor˘ je voºn˘ pohyb
osôb základn˘m predpokladom,
bol v primeranom ãasovom horizonte realitou.
Mgr. Ferdinand Bolibruch,
EURES-poradca
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Nové zmluvy s investormi
Eltek Energy Slovakia, s. r. o.

Visteon Slovakia

DÀa 29. mája 2007 podpísal za Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny jeho generálny riaditeº Ján Sihelsk˘ prvú zmluvu so spoloãnosÈou Eltek Energy Slovakia, s. r. o., o poskytnutí príspevku v r. 2007 na vzdelávanie zamestnancov v r. 2006
a 2007. Za firmu, ktorá sídli v Liptovskom Hrádku, zmluvu
parafoval jej ‰tatutár a generálny riaditeº Ing. ·tefan Kuric.
Príspevok je viazan˘ na realizáciu projektu, ktor˘ spoloãnosÈ
predloÏila a na základe ktorého jej bol schválen˘ príspevok na
vzdelávanie zamestnancov vo v˘‰ke 3 172 750 Sk.

31. mája 2007 bola podpísaná ìal‰ia zmluva so spoloãnosÈou Visteon Slovakia o poskytnutí príspevku v r. 2007 na
vzdelávanie zamestnancov prijat˘ch na novovytvorené
pracovné miesta v r. 2006, najviac do v˘‰ky 10 397 657 Sk.
SpoloãnosÈ sídliacu v priemyselnom parku Dolné Hony 2
v Nitre zastupovali pri podpise traja ‰tatutári: generálny
riaditeº Michael Hegeholz, finanãn˘ riaditeº Ing. Rastislav
Fulier a riaditeºka ºudsk˘ch zdrojov Mgr. ZdeÀka Junasová.

Mobis Slovakia

Valeo Slovakia, s. r. o.

DÀa 30. mája 2007 nav‰tívil pán Sihelsk˘ spoloãnosÈ
Mobis Slovakia, s. r. o., Îilina za úãelom podpisu zmluvy
o poskytnutí príspevku na vzdelávanie a prípravu zamestnancov na rok 2007. Predmetom zmluvy bolo poskytnutie
príspevku na vzdelávanie a prípravu zamestnancov na rok
2007, prijat˘ch na novovytvorené pracovné miesta, najviac
do v˘‰ky 54 822 600 Sk. Jej podpísanie prebehlo v priestoroch spoloãnosti v Gbeºanoch. Firmu zaoberajúcu sa v˘robou komponentov osobn˘ch automobilov v lokalite Îilina
zastupoval ‰tatutár a prezident spoloãnosti pán Yung Soo
Kim.

8. júna 2007 podpísal generálny riaditeº Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Sihelsk˘ dohodu so spoloãnosÈou
Valeo Slovakia, s. r. o., ktorá vznikla v r. 2004 ako dcérska
spoloãnosÈ Valeo International Holding B. V., Amsterdam,
Holandsko, a zaoberá sa v˘robou komponentov a súãiastok
pre automobilov˘ priemysel. Predmetom zmluvy o poskytnutí príspevku na vytvorené pracovné miesta v r. 2006 –
2009 bolo poskytnutie finanãného príspevku na novovytvorené pracovné miesta najviac do v˘‰ky 85 902 756 Sk. Valeo
Slovakia, s. r. o., sídliacu na JuÏnej ulici 125 v Ko‰iciach,
zastupoval pri podpise splnomocnenec pán David Beugin.
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Deň detí
na ministerstve práce
Ministerstvom s najmlad‰ím vedením sa 1. júna 2007 stalo
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vekov˘ priemer hlavn˘ch predstaviteºov rezortu nepresiahol 13 rokov.
Medzinárodn˘ deÀ detí in‰piroval ministerku Vieru
Tomanovú k zaloÏeniu novej tradície – pravidelného stretávania sa s deÈmi z detsk˘ch domovov poãas ich sviatku
priamo na ministerstve. PríleÏitosÈ vyskú‰aÈ si prácu
ministerky ãi ‰tátnych tajomníkov dostalo 30 detí z Detského domova Slon ·ari‰ské Michaºany a Detského domova
na Stavbárskej ulici v Bratislave.
Po úvodnom privítaní si deti vyÏrebovali svoje nové pracovné pozície a následne na porade vedenia ministerstva prezentovali vlastné návrhy zákonov. Snov, ktoré by chceli premeniÈ na skutoãnosÈ – aj v podobe zákonov – nie je málo.
Napríklad vreckové pre deti do ‰esÈ rokov alebo b˘vanie pre
deti po odchode z detského domova. SúãasÈou programu,
ktor˘ trval celé predpoludnie, bola aj prehliadka priestorov
ministerstva a tlaãová konferencia. Deti si vyskú‰ali i ministerské kreslo a spomienka na tento deÀ im zostane aj v podobe spoloãn˘ch fotografií s ministerkou Vierou Tomanovou.
Mgr. Alena Michalicová,
tlačový a mediálny odbor MPSVR SR

Informácia o projekte s protidrogovým zameraním
Odbor sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a poradensko-psychologick˘ch sluÏieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave prostredníctvom urãen˘ch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpeãil iniciatívne
zapojenie Detsk˘ch domovov do v˘tvarného projektu s protidrogov˘m zameraním „Preão som na svete rád/rada“.
Do súÈaÏe sa zapojilo 28 detsk˘ch
domovov, dÀa 4. júna 2007 sa pod
zá‰titou ministra kultúry uskutoãnilo
v priestoroch Národnej rady SR
v Galérii Bratislavského hradu slávnostné vyhodnotenie a vernisáÏ
13. roãníka tohto projektu.
Na poloÏenú otázku sa usilovali
v tematickej v˘tvarnej súÈaÏi nájsÈ
odpoveì tisíce slovensk˘ch a zahraniãn˘ch Ïiakov a ‰tudentov. Prostredníctvom umeleck˘ch prác uÏ trinásty
rok vyjadrujú svoj negatívny postoj
k drogám a závislosti. Projekt je jedin˘ svojho druhu na Slovensku a právom patrí aj medzi ojedinelé projekty
vo svete. Pôvodn˘ slovensk˘ projekt
sa tak stal reálne projektom 4 kontinentov. Európy, Ameriky, Austrálie
6/2007

a Ázie. Putovné v˘stavy iniciujú rad
ìal‰ích aktivít pre deti a mládeÏ,
zameran˘ch na zdrav˘ Ïivotn˘ ‰t˘l
bez drog.
Mimoriadnym úspechom projektu v ostatnom období nepochybne
bola v˘stava „Preão som na svete
rád/rada“ na pôde OSN v Îeneve
v závere r. 2005, nad ktorou prevzal
zá‰titu pán Sergei Ordzhonikidze,
generálny riaditeº Úradovne OSN.
V r. 2006 sa projekt stal drÏiteºom
ceny Protidrogového fondu – Protidrogov˘ ãin roka.
V 13. roãníku odborná porota
vyhodnotila v celo‰tátnom finále
1 458 v˘tvarn˘ch prác zo základn˘ch, stredn˘ch ‰kôl, detsk˘ch
domovov, diagnostick˘ch centier

a v nesúÈaÏnej kolekcii i prác mlad˘ch
ºudí z bratislavského Centra pre lieãbu
drogov˘ch závislostí. Celkovo bolo
udelen˘ch 8 mimoriadnych ocenení
a 32 cien v jednotliv˘ch kategóriách.
Do zoznamu prác, ktoré budú putovaÈ po Slovensku, sa v kategórii detské domovy a diagnostické centrá
dostali a boli ocenení: Peter Jozefík,
l6-roãn˘ autor z Detského domova
Horn˘ Kelãov, ktor˘ získal III. miesto
a Margitka Stojková, 14-roãná autorka práce „·Èastn˘ domov“ z Detského domova Tajná.
Najlep‰ích domácich a zahraniãn˘ch tvorcov ocenili okrem organizátorov svojimi cenami aj podpredseda
vlády SR pre vedomostnú spoloãnosÈ, európske záleÏitosti, ºudské
práva a men‰iny Du‰an âaploviã,
minister zahraniãn˘ch vecí Ján Kubi‰
a minister kultúry Marek Maìariã.
Mgr. Eva Šipošová,
odbor SPOSK a PPS
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Otázky a odpovede
?

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 príspevok 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.
Od 1. 1. 2006 nadobudol úãinnosÈ
zákon ã. 627/2005 Z. z. o príspevkoch
na podporu náhradnej starostlivosti
o dieÈa. Do úãinnosti tohto zákona bola
finanãn˘mi príspevkami podporovaná
len pestúnska starostlivosÈ a poruãníctvo, ak sa poruãník o zverené dieÈa
osobne staral. Uvedenou právnou úpravou sa umoÏnilo poskytovanie opakovaného príspevku dieÈaÈu aj v prípade
zverenia dieÈaÈa do starostlivosti fyzickej osoby predbeÏn˘m opatrením súdu,
ak uÏ bol súdu podan˘ návrh na zaãatie
konania o zverení dieÈaÈa do pestúnskej
starostlivosti alebo do náhradnej osobnej starostlivosti tejto fyzickej osobe.
Na opakovan˘ príspevok dieÈaÈu má
nárok dieÈa zverené do náhradnej starostlivosti, ak má mesaãn˘ príjem niÏ‰í,
ako urãuje zákon, ão v súãasnosti je
suma 3 490 Sk. Za príjem maloletého
dieÈaÈa na tento úãel sa povaÏuje v˘Ïivné urãené od rodiãov a sirotské. Opakovan˘ príspevok dieÈaÈu sa poskytuje ako
rozdiel medzi uvedenou sumou a v˘‰kou príjmu. Ak sa zaãalo konanie o v˘Ïivnom alebo konanie o sirotskom dôchodku, opakovan˘ príspevok dieÈaÈu sa
poskytuje preddavkovo. Po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia v predmetnom konaní príslu‰n˘ úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o opakovanom príspevku dieÈaÈu a o jeho
doplatení alebo vrátení za obdobie,
v ktorom sa poskytoval preddavkovo.
V prípade zverenia dieÈaÈa, ktoré je
mlad‰ie ako 6 rokov, má náhradn˘ rodiã
podºa zákona ã. 280/2002 Z. z. o rodiãovskom príspevku v znení neskor‰ích
predpisov nárok na rodiãovsk˘ príspevok, ktor˘ je v súãasnosti v sume 4 440 Sk
mesaãne. Pri splnení podmienok nároku
moÏno v takomto prípade rodiãovsk˘
príspevok poskytovaÈ po dobu troch
rokov od zverenia dieÈaÈa, najdlh‰ie do
dov⁄‰enia ‰esÈ rokov veku dieÈaÈa.
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Na kaÏdé nezaopatrené dieÈa podºa
zákona ã. 600/2003 Z. z. o prídavku na
dieÈa a o zmene a doplnení zákona
ã. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
patrí prídavok na dieÈa, ktor˘ je v súãasnosti v sume 540 Sk mesaãne.V‰etky
uvedené príspevky poskytuje úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny príslu‰n˘ podºa miesta trvalého pobytu
náhradného rodiãa. Okrem toho, ak
náhradn˘ rodiã alebo manÏel náhradného rodiãa vykonáva zárobkovú ãinnosÈ, má moÏnosÈ poÏiadaÈ o daÀov˘
bonus, ktor˘ je upraven˘ v zákone
ã. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a jeho
v˘‰ka v súãasnosti je 540 Sk na mesiac.
Táto problematika patrí do vecnej
pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky a poskytujú ho
zamestnávatelia alebo daÀov˘ úrad,
ktoré v prípade záujmu vám poskytnú
bliÏ‰ie informácie o podmienkach
nároku a jeho v˘plate.

Ing. Ildikó Polačeková,
odbor štátnej podpory a stratégie
sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR

?

Pred ãasom informovali médiá
o tom, Ïe súãasná vláda pripravuje zmenu zákona o vyplácaní
rodiãovského príspevku. Podºa
t˘chto informácií by tento nemal
byÈ od 1. 7. 2007 odÀat˘ ani t˘m
rodiãom, ktorí dajú svoje dieÈa pred
dov⁄‰ením tretieho roku Ïivota do
‰tátom dotovanej materskej ‰koly
a oni zaãnú pracovaÈ. Chcem sa
op˘taÈ, ãi sa takáto zmena daného
zákona skutoãne pripravuje a ak
áno, tak odkedy bude v platnosti?
V súlade s Programov˘m vyhlásením vlády Slovenskej republiky na
roky 2006 – 2007 sa pri poskytovaní
rodiãovského príspevku pripravuje
jeho postupné zvy‰ovanie a súãasne sa
navrhuje umoÏniÈ poberaÈ rodiãovsk˘
príspevok aj zárobkovo ãinn˘m rodiãom, a to aj v prípade, ak zabezpeãia
starostlivosÈ o svoje dieÈa v ãase v˘konu zárobkovej ãinnosti jeho umiestnením v materskej ‰kole. Komplexná realizácia t˘chto cieºov bude zabezpeãená v rámci novej právnej úpravy rodiãovského príspevku, spracovanie ktorej si v‰ak vyÏaduje koordináciu a zosúladenie s pripravovanou novelou

zákona o sluÏbách zamestnanosti, ako
aj s návrhom nového zákona o príspevku na starostlivosÈ o dieÈa. Vzhºadom na uvedené a s poukazom na skutoãnosÈ, Ïe tvorbu v‰eobecne záväzn˘ch právnych predpisov a postup
ministerstiev a in˘ch ústredn˘ch orgánov ‰tátnej správy pri príprave, predkladaní a prerokúvaní zákonov záväzne ustanovujú Legislatívne pravidlá
vlády Slovenskej republiky, je v súãasnosti hovoriÈ o úãinnosti novej právnej
úpravy predãasné.

Ing. Ildikó Polačeková,
odbor štátnej podpory a stratégie
sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR

?

Chcem vás poprosiÈ o informáciu vo veci nároku a poskytovania motivaãného ‰tipendia pre Ïiakov základn˘ch ‰kôl, ktor˘ch rodiãia sú v hmotnej núdzi, nakoºko
vnuãke sa od ‰k. r. 2005/2006 nevypláca motivaãn˘ príspevok z dôvodu nesplnenia podmienky prospechu.
Podºa V˘nosu MPSVR zo 7. 9. 2004
ã. 3950/2004-ll/1, ktor˘m sa dopæÀa
V˘nos MPSVR z 25. 2. 2004 ã.37/2004ll/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
MPSVR, sa s úãinnosÈou od 15. 9. 2004
zaãala poskytovaÈ dotácia pre ‰tipendium pre dieÈa v hmotnej núdzi.
Uveden˘ v˘nos bol s úãinnosÈou od
1. 1. 2006 zru‰en˘ V˘nosom MPSVR zo
14. 12. 2005 ã. 3749/2005-ll/1, ktor˘m
sa dotácia na ‰tipendium zmenila na
dotáciu na motivaãn˘ príspevok. Kritériá priemerného prospechu zostali
nezmenené, ale roz‰íril sa okruh detí,
pre ktoré moÏno dotáciu poskytovaÈ,
o deti zo ‰peciálnych základn˘ch ‰kôl
pre deti s mentálnym postihnutím
a o deti, ktoré sú v základn˘ch ‰kolách
a majú diagnostikované mentálne
postihnutie.
Priemern˘ prospech detí urãujú
‰koly na základe Pokynu Ministerstva
‰kolstva SR ã.1/2006 – R z 18. 1. 2006,
ktor˘m sa upravuje postup ‰koly pri
urãovaní priemerného prospechu Ïiakov základn˘ch ‰kôl a ‰peciálnych
základn˘ch ‰kôl na úãely poskytovania
dotácie na motivaãn˘ príspevok pre
dieÈa. Dotácia na motivaãn˘ príspevok
sa poskytuje na základe Ïiadosti podanej na úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny zriaìovateºom ‰koly. Îiadateº
priloÏí k Ïiadosti menn˘ zoznam detí
v hmotnej núdzi s vyznaãen˘m priemern˘m prospechom dieÈaÈa za dva
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predchádzajúce ‰kolské polroky. Úrad
overí zo svojej databázy, ãi ide o dieÈa
z rodiny, ktorej sa poskytuje dávka
a príspevky v hmotnej núdzi a poskytne na dieÈa dotáciu vo v˘‰ke 500, 300
alebo 200 Sk, v závislosti od jeho priemerného prospechu v príslu‰nom ‰kolskom polroku uvedeného v zozname.
Úrad MPSVR nevydáva o poskytnutí
dotácie rozhodnutie, nakoºko na dotáciu nevzniká zákonn˘ nárok. Úrad
môÏe dotáciu poskytnúÈ, ak sú splnené
podmienky uvedené vo V˘nose
a v˘luãne vychádza len z pokladov
predloÏen˘ch Ïiadateºom.
Pokiaº vnuãka nespæÀala prospechové kritériá podºa v˘nosu, nie je
moÏné na základe správy z pedagogicko-psychologickej poradne doplatiÈ
dotáciu na motivaãn˘ príspevok spätne
od zaãiatku ‰k. r. 2005/2006. Na základe správy zo ‰peciálneho-pedagogického vy‰etrenia by mala ‰kola zohºadniÈ
odporúãania poradne, ktoré by sa mali
prejaviÈ aj pri hodnotení Ïiaãky. Pokiaº
dôjde k zlep‰eniu priemerného prospechu v druhom polroku ‰k. r. 2006/2007
o 0,5, môÏe zriaìovateº ‰koly opätovne
poÏiadaÈ o poskytnutie dotácie pre
dieÈa na motivaãn˘ príspevok. Podºa
v˘nosu je e‰te moÏné dieÈaÈu, ktoré Ïije
v rodine, ktorej sa poskytuje dávka
a príspevky v hmotnej núdzi a ktoré
nav‰tevuje ‰kolu, poskytnúÈ aj dotáciu
na stravu a dotáciu na ‰kolské potreby,
kde sa nevyÏaduje splnenie podmienky
prospechu. BliÏ‰ie informácie o dotáciách poskytne ‰kola, zriaìovateº, prípadne úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny.

Mgr. Ľudmila Hrdinová,
odbor pomoci v hmotnej núdzi,
sekcia sociálnych vecí UPSVR

?

Chceli by sme sa informovaÈ
o moÏnosti získavania príspevku za prijatie zamestnanca, ktor˘
bol dlhodobo nezamestnan˘, resp.
v hmotnej núdzi. Prosíme o informácie, ktoré by nám pomohli pri
vybavovaní tohto príspevku.
1) Príspevok na zamestnávanie znev˘hodneného uchádzaãa o zamestnanie
podºa § 8 vedeného v evidencii uchádzaãov o zamestnanie v urãenej dæÏke
sa poskytuje zamestnávateºovi, ktor˘
prijme znev˘hodneného uchádzaãa
o zamestnanie do pracovného pomeru
na vytvorené pracovné miesto (ìalej
len „príspevok“). Príspevok sa poskytuje mesaãne vo v˘‰ke najviac 100 %
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celkovej ceny práce na jedného znev˘hodneného uchádzaãa o zamestnanie
prijatého zamestnávateºom na vytvorené pracovné miesto. Príspevok sa
poskytuje na zamestnávanie znev˘hodneného uchádzaãa o zamestnanie,
ktor˘ je obãanom so zdravotn˘m
postihnutím podºa § 9 ods. 1 písm.a),
na ktorého zamestnanie bol poskytnut˘
príspevok podºa § 56 a 60.
2) Zamestnávateº je povinn˘ zachovávaÈ vytvorené miesto, na ktoré sa
poskytuje príspevok najmenej poãas
dvoch rokov. Za vytvorenie pracovného
miesta u zamestnávateºa sa povaÏuje
zv˘‰enie poãtu pracovn˘ch miest, ktoré
predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnak˘m predchádzajúcim obdobím celkov˘ nárast poãtu zamestnancov
u zamestnávateºa.
3) Celková cena práce na úãely tohto
zákona je súãet mzdy a úhrady poistného na zdravotné poistenie, poistného
na sociálne poistenie a príspevku na
starobné dôchodkové sporenie, platen˘ch zamestnávateºom.
4) Príspevok poskytuje zamestnávateºovi úrad, v ktorého územnom obvode
sa vytvorí pracovné miesto, ak o tento
príspevok zamestnávateº písomne
poÏiada.
5) Príspevok sa poskytuje najviac
poãas 24 mesiacov od uzatvorenia
písomnej dohody o poskytnutí príspevku.
6) V˘‰ka príspevku a dæÏka poskytovania príspevku závisia od príslu‰nosti
okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné
miesto, od typu regiónu oprávneného
na poskytovanie ‰tátnej pomoci podºa
osobitného predpisu a od miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.
7) Úrad uzatvorí so zamestnávateºom
písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku
obsahuje najmä:
 poãet pracovn˘ch miest a profesijnú
‰truktúru,
 maximálnu v˘‰ku celkovej ceny
práce na kaÏdého prijatého znev˘hodneného uchádzaãa,
 spôsob poskytovania príspevku,
 záväzok úradu, Ïe bude poskytovaÈ
zamestnávateºovi príspevok mesaãne
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo
dÀa predloÏenia dokladov zamestnávateºom,
 záväzok zamestnávateºa, Ïe do urãeného termínu predloÏí pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30

kalendárnych dní oznámi úradu kaÏdé
skonãenie pracovného pomeru,
 ìal‰ie dohodnuté náleÏitosti.

Mgr. Anna Grellová,
kancelária generálneho riaditeľa ÚPSVR

?

Mám záujem o sezónnu prácu
na
Islande.
Na
stránke
www.epi.sk som na‰la veºmi zaujímavé informácie na túto tému, no
chcela som vás poprosiÈ e‰te o ìal‰ie
informácie.
Pokiaº chcete pracovaÈ na Islande,
mali by ste ovládaÈ anglick˘, alebo
jeden zo ‰kandinávskych jazykov. Najlep‰ie je zaãaÈ na stránke www.eures.is,
je to domovská stránka EURES-u na
Islande. Na tejto stránke nájdete formulár Ïiadosti, ktor˘ keì vyplníte, bude
zaslan˘ na EURES poradcov na Islande
na ich mailovú adresu: eures@svm.is.
Sezónne zamestnanie sa t˘ka najmä letn˘ch prác na farmách, v hoteloch
a mäsopriemysle. Ponuku voºn˘ch pracovn˘ch miest nájdete aj na na‰ich
webov˘ch stránkach www.eures.sk,
alebo na európskom portáli http://europa.eu.int/eures – Vyhºadávanie práce –
Druh zamestnania – V˘ber krajiny:
Island, kde si môÏete pozrieÈ pracovné
ponuky ako v islandskom, tak i anglickom jazyku.

Mgr. Slavomíra Sekerová,
EURES poradca, Trnava

?

Chceme ísÈ pracovaÈ 4 kamaráti spolu, lenÏe po anglicky vie
len jeden a ostatní vedia len základné frázy. Je aj v takom prípadne
‰anca dostaÈ sa do Dánska na sezónne prace?
Obrátil ste sa na nás s otázkou úrovne nevyhnutnej jazykovej znalosti angliãtiny pri sezónnych prácach v Dánsku. V základnej charakteristike tohto
VPM, sezónnych prác, je v poÏiadavkach na prácu napísané, Ïe je potrebná
schopnosÈ komunikovaÈ v angliãtine,
no nie je stanovená úroveÀ. Ak jeden
z vás vie dobre po anglicky a je schopn˘ a ochotn˘ aj za vás ostatn˘ch viesÈ
písomn˘ styk, a ostatní traja sa vedia
základnou angliãtinou dohovoriÈ,
nemal by byÈ pre vás problém zaregistrovaÈ sa na www.cv.seasonalwork.dk .
Je tu predpoklad, Ïe sa na vás budú
kolegovia EURES z Dánska kontaktovaÈ
a overia si va‰u schopnosÈ komunikovaÈ v tomto jazyku.

Ing. Alžbeta Spišiaková,
EURES poradca, Banská Bystrica
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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PRÍBEH / FEJTÓN

Na‰a mama to dokázala
Alkoholizmus je pravidelná a nadmerná, zdravie ohrozujúca
konzumácia alkoholick˘ch nápojov, priãom závislosÈ na alkohole patologicky ohrozuje nielen samého jedinca, ale aj jeho
rodinu a celú spoloãnosÈ.

Eva
Pani Eva nemala nikdy ºahk˘ Ïivot.
Vyrastala v rodine alkoholika. Jej spomienky na detstvo predstavujú len
hádky, bitky a úteky matky s deÈmi
uprostred noci. VÏdy si hovorila, Ïe
ona vytvorí svojim deÈom ‰Èastn˘
domov pln˘ lásky a porozumenia.
Osud chcel v‰ak inak.
Vyuãila sa, na‰la si priateºa, s ktor˘m vytvorili domov pre svoje deti.
ManÏel odchádzal za prácou na turnusy a v ãase jeho neprítomnosti sa Eva
starala o v˘stavbu rodinného domu
a v˘chovu ich troch detí. Pod tlakom
starostí o deti a rodinn˘ dom sa ãoraz
ãastej‰ie pozerala na dno pohárika. Po
narodení ‰tvrtého dieÈaÈa Eva naãas
zabudla na alkohol, no netrvalo to
dlho. Po dvoch rokoch Eva opätovne
zaãala holdovaÈ alkoholu.

Zabudla na nás.
Eva vo svojom alkoholickom opojení
zabudla na deti, na manÏela a domov.
âoraz ãastej‰ie sa stávalo, Ïe nepri‰la
veãer domov. Ako sa alkoholizmus
u nej stupÀoval, nepri‰la domov aj t˘ÏdeÀ. V piatok sa Eva vybrala na nákup,
domov v‰ak pri‰la aÏ v pondelok. Pod
vplyvom alkoholu Eva nekontrolovala

svoje správanie, vyhºadávala spoloãnosÈ muÏov, s ktor˘mi trávila v‰etok
ãas. Jej nemorálne správanie pod vplyvom alkoholu vyústilo aÏ do obnaÏovania sa na verejnosti. Deti a manÏel
veºmi trpeli správaním matky. V ãase
najväã‰ej krízy veºkou morálnou oporou im bola teta Zuzka, ktorá zastávala
rolu matky a zabezpeãovala starostlivosÈ o deti.

Práca s rodinou
Rodinnú situáciu uÏ nezvládol ani
manÏel, ktor˘ sám vyhºadal pomoc
sociálnych pracovníkov a poÏiadal ich
o pomoc. S rodinou sa zaãala ÈaÏká,
zdæhavá a neºahká práca. Eva odmietala akúkoºvek pomoc odborníkov. Alkoholizmus si priznávala, av‰ak tvrdila,
Ïe to zvládne sama. Ostalo to iba pri
slovách. Eva naìalej opú‰Èala deti
a domácnosÈ a nechávala ich samé
doma, vÏdy keì bol manÏel v práci.
Deti sa uÏ nauãili v ãase, keì ich
mama nebola doma, postaraÈ sa o seba
i najmlad‰ieho ‰tvorroãného brata.
Správanie Evy sa nezmenilo ani
potom, keì bolo rodine oddelením
SPOaSK udelené napomenutie
a neskôr udelen˘ dohºad nad malolet˘mi deÈmi.

Ako išlo vajce na vandrovku
Vandrovníci vÏdy patrili k slovenskému koloritu. V takmer
kaÏdej rozprávke je hrdinom práve vandrovník, alebo sa
aspoÀ spomína, ãi je aspoÀ zmienka o vandrovke. Lomidrevo, ãi vajce sa do sveta vybrali iba tak, na skusy. Rovnako aj mlad˘ princ, Popolvár a jeho bratia, odváÏneho krajãírika v‰ak vyhnala bieda a majiteºa s kocúrom v ãiÏmách
zasa neprajní bratia. A Ondrík zasa ‰iel najväã‰ích hlupákov rad‰ej hºadaÈ do sveta, keì sa mu tí domáci prejedli.
Tovari‰ ‰iel kedysi na vandrovku, aby si preveril získané
vedomosti a zruãnosÈ, porovnal svoje schopnosti a s konkurenciou, ão-to sa poduãil, v‰elião podozvedal, získal sebavedomie i rozhºad. Slovenskí drotári a olejkári nav‰tívili
hádam v‰etky zákutia sveta a pre‰li ho tak˘ kusisko, ak˘
moÏno e‰te neobsiahol ani internet.
V poslednom období pribúda aj „vandrovníkov na dobu
urãitú“, sezónnych robotníkov. Tí tieÏ vÏdy zaujímali dôstojné miesto, nielen v slovenskej histórii, bez nich by asi
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Zlom
Na okresnú prokuratúru bol zo strany
oddelenia SPOaSK podan˘ podnet na
trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného skutku opustenia dieÈaÈa. Uveden˘m trestn˘m stíhaním sociálni pracovníci chceli dosiahnuÈ, aby
v trestnom konaní bola Eve nariadená
ústavná protialkoholická lieãba. ManÏel
aj deti o konaní sociálnych pracovníkov
vedeli a v‰etci spolupracovali na tom,
aby matke bola nariadená protialkoholická lieãba. Eva bola oboznámená sociálnymi pracovníkmi, Ïe bol na Àu
podan˘ podnet na trestné stíhanie. Po
dvoch dÀoch Eva sama vyhºadala sociálnych pracovníkov s t˘m, Ïe rad‰ej sa
pôjde ona sama lieãiÈ, ako by jej to mal
nariadiÈ súd. Po vypoãutí vy‰etrovateºom Eva nastúpila na trojmesaãnú protialkoholickú lieãbu. Zo strany prokurátora bolo trestné stíhanie odmietnuté.

Nov˘ Ïivot
Eva úspe‰ne absolvovala protialkoholickú lieãbu a domov sa vrátila ako
in˘ ãlovek. ManÏel a deti teraz koneãne hovoria, Ïe majú starostlivú matku
a manÏelku, ktorá im venuje v‰etok
svoj ãas. Po návrate z lieãenia si Eva
na‰la zamestnania. Pracovníkov
SPOaSK nav‰tívila a povedala im, ako
je dobre, Ïe bola na lieãení a ºutuje, Ïe
tam ne‰la skôr. Eva chce byÈ nápomocná t˘m, ktorí sa ocitnú v takej
situácii, ako bola ona sama.

ÚPSVR Námestovo

nestála ani Budape‰È, ale ani mnohé iné mestá v Európe ãi
v Amerike.
Vandrovka je jednoznaãne dôleÏitou súãasÈou na‰ej kultúry. Ale mala by byÈ najmä v zmysle odchodu do sveta na
skusy. OdísÈ, poÏiÈ dakde a vrátiÈ sa múdrej‰í a bohat‰í
o skúsenosti (a moÏno dáke gro‰e). Ale vrátiÈ sa, vrátiÈ! Nie
ako vajce, ão ‰lo na vandrovku a nakoniec na‰lo dom
a ostalo v Àom ÏiÈ – naÏívaÈ s kamarátmi. Veì Slovaãe je uÏ
vo svete neúrekom. Mnohí z t˘ch ‰ikovnej‰ích sa tam, ako
to vajce, kdesi uchytia a zostanú. Ale aj tu, doma, nám
treba t˘ch ‰ikovn˘ch, aby sme sa trochu pozviechali
a odchádzali na vandrovky nie kvôli biede, ale iba na
skusy.
P. S.: To, ão chcem pripomenúÈ, nie je ‰kodoradosÈ, ale iba
suché kon‰tatovanie: to vajce na vandrovke síce získalo
nov˘ dom a zostalo ÏiÈ v Àom, ale keì si tam hovelo v tepluãkom popole, puklo. Ako vraví Jiﬁí Such˘: „Pouãení
z toho plyne a co víc si mÛÏeme pﬁát...?!“
Du‰an Brindza
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NA ZÁVER
„SnaÏ sa v Ïivote dosiahnuÈ to, ão chce‰,
inak bude‰ prinúten˘ chcieÈ to,
ão dosiahne‰“
(anonym)

Priznám sa, Ïe uÏ od skorej
puberty ma tento v˘rok provokoval. Keì som sa zamyslela prv˘krát nad úlohou „urobiÈ nieão
inovaãné“ s mesaãníkom, ktor˘
práve drÏíte v rukách, vynoril sa
mi tento citát znova. NieÏeby bol
tento odborn˘ ãasopis pred t˘mto
vydaním nevyhovujúci, to nie, ba
práve naopak! Spätné väzby priná‰ajú informácie o tom, akou
uÏitoãnou pracovnou a informaãnou pomôckou sa stal nielen
kolegom na úradoch a v praxi,
ale tieÏ ‰tudentom na ‰kolách
s najrôznej‰ím zameraním, ãi pre
získanie prehºadu o problematike práce, sociálnych vecí
a rodiny ‰irokej verejnosti, ku ktorej sa rôznym spôsobom
dostával. Dokonca neraz pomáhal aj ako poradca pri rie‰ení najrozmanitej‰ích Ïivotn˘ch situácií, ba mal schopnosÈ aj
zabaviÈ!
V‰etky tieto atribúty sú skvelou v˘chodiskovou pozíciou pre
ìal‰ie kroky vpred. V‰etko navôkol napreduje a mení sa,
my v‰etci sa tomu chtiac-nechtiac prispôsobujeme a nadi‰la
chvíºa, kedy je priestor a ãas aj na posun vpred s na‰ím
mesaãníkom.
Je jún, na prv˘ pohºad moÏno zvlá‰tny termín na tak˘to
krok, ale skutoãne len na prv˘. V apríli sa totiÏ zaãala kon‰tituovaÈ nová redakãná rada, ktorej jednou z prioritn˘ch
úloh bolo navrhnúÈ, kam „posunúÈ“ tento ãasopis. Jej zloÏenie sa ist˘ ãas profilovalo a v dne‰nej, verím Ïe stabilnej
a silnej zostave, má v nej zastúpenie kaÏd˘, od koho sa oãakáva prínos – ministerstvo aj ústredie so v‰etk˘mi svojimi
sekciami, neopomenúc úrady, ktoré sú v˘konn˘mi subjektmi
v praxi. Adekvátne zloÏeniu redakãnej rady a spomenut˘m
súvislostiam je pre jednotlivé oblasti vyãlenen˘ primeran˘
priestor, pre „zv˘‰enie pozornosti“ pravideln˘ch ãitateºov
tieÏ trochu prehádzané obvyklé rubriky a nová farebnosÈ.
Spoloãne sme sa rozhodli niekde pridaÈ, niekde ubraÈ, ale
hlavne vÏdy vyváÏene a v rámci periodicity aktuálne priná‰aÈ mesaãník Sociálna politika a zamestnanosÈ vám, ãitateºom. Najmä s va‰ou ãitateºskou podporou spolu s redakãnou
radou teda skúsime aplikovaÈ úvodné motto, teda snaÏiÈ sa
o ãasopis, ak˘ chcete, aby ste nemuseli chcieÈ to, ão vám
svojvoºne predloÏíme.

PaedDr. Danica Lehocká,
‰éfredaktorka
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F OTOOBJEKTÍVOM

Îiaãky SOU pre TPM odovzdali dojatej pani ministerke
darãek v podobe krásneho a hodnotného ‰perku.

Michaela Csápaiová a Mária Kürtyová, Ïiaãky SOU pre
TPM, pri preberaní cien za druhé a tretie miesto.

·tudentsk˘ ‰perk 2007

·úÈaÏné ‰perky predviedli ‰tudenti a
‰tudentky z hostiaceho IPRO
so ZPS na Mokrohájskej ulici
v Bratislave.

Adam Matu‰ák z SOU pre TPM
v Bratislave si za túto krásu odniesol
víÈaznú cenu.

Riaditeº Puncového úradu SR
Ing. Jozef Fuzia a cechmajster Cechu
zlatníkov a klenotníkov Slovenska
ªubomír Déãi.

Text a foto: redakcia SPaZ

18. – 19. 4 2007 sa konal 11. roãník celoslovenskej súÈaÏe „·tudentsk˘ ‰perk 2007 “,
neoficiálne majstrovstvá Slovenska v navrhovaní a v˘robe ‰perkov, nad ktorou prebrala
patronát pani ministerka Tomanová. Do súÈaÏe, ktorá prebiehala v dvoch kategóriách,
sa v tomto roãníku zapojilo 10 ‰kôl z celého Slovenska. V 1. kategórii súÈaÏiaci vyrábali
‰perk – bro‰Àu priamo na mieste, súÈaÏiaci zaradení do 2. kategórie navrhli a zhotovili
‰perky na tému Infomaãno-komunikaãné technológie v ‰perku.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR ZA MESIAC MÁJ

Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

SLOVENSKO

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

8,33

8,50

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

14,32
13,82
12,37

14,71
14,11
12,43

Nitriansky kraj

8,07

8,16

Žilinský kraj

5,51

5,75

Trnavský kraj

4,68

4,84

Banskobystrický kraj
Košický kraj
Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

4,49

4,59

Bratislavský kraj

1,99

1,99

Poradie okresov
Por.

Územie

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
26,97
24,89
20,65
20,48
20,20
19,93
18,73
17,73
17,72
17,07
16,68
16,02
15,75
14,84
14,16
13,78
13,72
13,49
13,36
12,93
12,68
12,47
12,44
12,42
11,91
11,63
11,35
11,26
10,82
9,11
8,84
8,45
8,26
8,13
7,92
7,89
7,61
7,29
7,17
7,10

27,36
25,30
21,02
21,18
20,44
20,61
19,36
18,07
17,97
17,86
17,38
16,01
16,21
14,81
13,49
14,04
14,84
13,60
13,25
12,94
12,87
12,90
12,91
12,32
11,68
11,94
11,71
11,54
11,69
9,03
8,95
8,72
8,35
8,62
8,11
8,10
7,73
7,51
7,55
7,32

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

Por.

Územie

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

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
7,03
7,03
7,02
6,94
6,84
6,75
6,66
6,50
6,35
6,29
6,20
5,96
5,89
5,47
5,44
5,34
5,31
5,11
4,93
4,71
4,69
4,61
4,35
3,90
3,82
3,65
3,54
3,43
3,28
2,93
2,67
2,66
2,52
2,52
1,89
1,71
1,68
1,53
1,46

7,34
6,94
7,07
6,86
6,85
7,13
7,11
6,63
6,33
6,50
6,51
6,44
6,09
5,64
5,79
5,61
5,41
5,28
4,95
4,87
4,63
4,76
4,38
3,90
4,02
3,71
3,78
3,52
3,42
2,97
2,75
2,78
2,62
2,38
1,84
1,71
1,68
1,59
1,42

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

Zdroj: ÚPSVR
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PRÍLOHA

Voľné štátnozamestnanecké miesta
v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
BANSKÁ BYSTRICA
VK č.: 2007/2/28
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ – VEDÚCI
ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie služieb zamestnávateľom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti, spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vyhodnocovaní výsledkov a príprave podkladov na rozhodovanie na úseku služieb zamestnávateľom. Metodická
činnosť, usmerňovanie, rozhodovanie v oblasti služieb
zamestnávateľom na úrovni okresu. Riadenie, organizovanie a kontrolná činnosť na oddelení služieb zamestnávateľom.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Expres
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Jarmila Štekláčová
Telefón: 048/4308 600
E-mail: jarmila.steklacova@upsvar.sk

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
KOŠICE
VK č.: 2007/11/43
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI KANCELÁRIE RIADITEĽA – VEDÚCEHO
SLUŽOBNÉHO ÚRADU
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: kancelária riaditeľa – vedúceho služobného úradu
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: riadenie, koordinácia a kontrola činnosti
na príslušnom organizačnom útvare
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express, internet
VK č.: 2007/9/43
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, VEDÚCI
ODDELENIA PROJEKTOVÉHO RIADENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie projektového riadenia

6/2007

Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: riadenie, koordinácia a kontrola činnosti
na príslušnom organizačnom útvare
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express, Internet
VK č.: 2007/10/43
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, VEDÚCI
ODDELENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ
A SOCIÁLNEJ KURATELY
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: riadenie, koordinácia a kontrola činnosti
na príslušnom organizačnom útvare
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa v študijnom
odbore sociálna práca, psychológia, právo, andragogika
v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
KONTAKT PRE POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
JUDr. Zlatuša Lachváčová
Telefón: 055/6805413

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
KEŽMAROK
VK č.: 2007/2/48
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ – VEDÚCI
ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie Európskeho sociálneho
fondu
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadenie a koordinácia činností oddelenia
ESF. Samostatné odborné špecializované činnosti súvisiace
s monitoringom a projektovým riadením národných projektov spolufinancovaných 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 národných projektov a príprave, tvorbe a implementácii dopytových projektov a interných projektov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý, Internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Martina Palková
Telefón: 052/4513403
Fax: 052/4524035
E-mail: martina.palkova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
LUČENEC
VK č.: 2007/10/31
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 služieb zamestnávateľom
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na oddelení služieb zamestnávateľom. Tvorba, riadenie, koordinovanie a usmerňovanie v oblasti
poskytovania informácií o nástrojoch a možnostiach
čerpania finančných prostriedkov v rámci aktívnej politiky trhu práce, vyhľadávania voľných pracovných
miest, v oblasti spolupráce s agentúrami dočasného
zamestnania, agentúrami podporovaného zamestnania
a sprostredkovateľmi zamestnania za úhradu. Zabezpečovanie realizácie nástrojov aktívnej politiky trhu práce
zameraných na podporu tvorby nových pracovných
miest, vzdelávania zamestnancov a ostatných nástrojov aktívnej politiky trhu práce.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť programov balíka Microsoft
Office (Word, Excel, Power Point) na užívateľskej úrovni
VK č.: 2007/9/31
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ – VEDÚCI
ODDELENIA
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Organizačný útvar: odd. zvyšovania zamestnateľnosti
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na
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rozhodovanie na oddelení zvyšovania zamestnateľnosti. Tvorba, riadenie, koordinovanie a usmerňovanie koncepcií a programov rozvoja v odbore služieb zamestnanosti zameraných na územie regiónu. Metodická, riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť pri poskytovaní
individuálnych a skupinových odborných poradenských služieb klientom úradu a pri realizácii nástrojov
zvyšovania zamestnateľnosti.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť programov balíka Microsoft
Office (Word, Excel, Power Point) na užívateľskej úrovni
VK č.: 2007/8/31
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ – VEDÚCI
ODDELENIA
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.05 Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém)
Organizačný útvar: oddelenie informatiky, analýz a štatistických zisťovaní
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na
rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy –
na oddelení informatiky, analýz a štatistických zisťovaní. Zabezpečovanie administrácie sieťových operačných systémov, správy, prevádzky a servisu lokálnych
sieťových operačných systémov, zabezpečovanie
systémovej administrácie a údržby dát aplikačného programového vybavenia, zabezpečovanie ochrany osobných údajov v informačnom systéme služobného
úradu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť inštalácie a administrácie
operačných systémov LINUX, Windows (Windows NT,
Windows 2003 Server), znalosť hardvéru – správy, prevádzky a servisu počítačových sietí, znalosť databázových systémov (Foxpro, Oracle).
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

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
V NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
VK č.: 2007/7/12
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované
činnosti, spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov spadajúcich do pôsobnosti
odboru služieb zamestnanosti. Metodická činnosť,
usmerňovanie, rozhodovanie v oblasti služieb
zamestnanosti na úrovni okresov Nové Mesto nad
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Váhom a Myjava. Riadenie, organizovanie a kontrolovanie vykonávaných činností v odbore služieb
zamestnanosti.

VK č.: 2007/3/39
Názov pozície:

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie riadenia výdavkov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadenie a kontrola činnosti oddelenia riadenia výdavkov. Spracúvanie podkladov pre rozpočet
národných projektov a ďalších opatrení na trhu práce,
sledovanie čerpania finančných prostriedkov z ESF
a štátneho rozpočtu a dodržiavanie ich zásad s internými postupmi. Posudzovanie a overovanie reálnosti
a správnosti výdavkov uskutočnených konečnými užívateľmi.

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Dr. Marián Mesiarik
Telefón: 032/7740712
Fax: 032/7740714
E-mail: marian.mesiarik@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Hviezdoslavova 40, 915 01
Nové Mesto nad Váhom

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PREŠOV
VK č.: 2007/5/39
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ – VEDÚCI
ODDELENIA

ODBORNÝ RADCA –PREDSTAVENÝ – VEDÚCI
ODDELENIA

POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Outlook Express
VK č.: 2007/4/39
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ – VEDÚCI
ÚSEKU

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest:1
Organizačný útvar: oddelenie služieb zamestnateľnosti
(APTP občan)
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadenie, koordinovanie a usmerňovanie
aktivít na oddelení služieb zamestnateľnosti. Tvorba
a koordinácia koncepcií a programov rozvoja poradenských aktivít v rámci okresu. Riadiaca a kontrolná činnosť
pri realizácii poradenských služieb v rámci projektov.

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Sabinov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné a špecializované činnosti spočívajúca najmä v analytickej činnosti, vyhodnocovanie výsledkov a rozhodovanie v príslušnom
odbore štátnej služby. Koncepčne riadi, usmerňuje,
koordinuje a kontroluje činnosť úseku sociálnych vecí
a rodiny na pracovisku Sabinov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Outlook Express

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Outlook Express

VK č.: 2007/6/39
Názov pozície:

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
PhDr. Jana Babušáková
Telefón: 051/7739736,
E-mail: jana.babusakova@upsvar.sk

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 projektového riadenia a financovania
Hlavné úlohy: Riadenie a kontrola činnosti odboru projektového riadenia a financovania. Vypracúvanie stratégie a regionálnych programov v oblasti zamestnanosti v územnom obvode. Zabezpečovanie dodržiavania pravidiel štátnej pomoci, monitorovanie a evidovanie poskytovania štátnej pomoci. Zabezpečovanie komplexného financovania nástrojov aktívnej
politiky trhu práce v zmysle zákona o službách
zamestnanosti.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel,
internet

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PIEŠŤANY
VK č.: 2007/2/8
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 služieb zamestnávateľom
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na
rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy.
Tvorba opatrení vo vymedzenom úseku štátnej správy.
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Kontrolná a inšpekčná činnosť, ako aj prešetrovanie
sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí vo
vymedzenom úseku štátnej správy. Koordinovanie činností orgánov štátnej správy a obcí na úrovni okresu,
obvodu alebo na úrovni kraja.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: ovládanie PC Word, Excel, Internet
Vodičský preukaz: B
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFOEMÁCIÍ:
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
SENICA
VK č.: 2007/12/9
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: kancelária riaditeľa – vedúceho služobného úradu, úsek krízového manažmentu ochrany
utajovaných skutočností, PO a BOZP.
Odbor štátnej služby: 2.23 Ochrana utajovaných skutočností
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie
na Úseku krízového manažmentu ochrany utajovaných
skutočností, PO a BOZP.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele,
schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, systematičnosť a samostatnosť v práci.
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžaduje sa
VK č.: 2007/10/9
Názov pozície:

kom, systematičnosť v práci, samostatnosť v práci, preberanie zodpovednosti a riziká za druhých na seba,
schopnosť prejavovať pozornosť k ľuďom, poradiť, podporiť, spolupráca s ľuďmi, kooperatívnosť.
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
VK č.: 2007/11/9
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele,
schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, systematičnosť v práci, samostatnosť v práci, preberanie zodpovednosti a riziká za druhých na seba,
schopnosť prejavovať pozornosť k ľuďom, poradiť, podporiť, spolupráca s ľuďmi, kooperatívnosť.
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: uviesť konkrétne, resp. uviesť: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Dáša Schmidtová
Telefón: 034/6512063
Fax: 034/6512733
E-mail: dasa.schmidtova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Vajanského 17, 905 01 Senica

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
STROPKOV

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: osobný úrad
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie
na Osobnom úrade.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele,
schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tla-
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VK č.: 2007/1/41
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: Radenie, koordinovanie, kontrolovanie, rozhodovanie a metodické usmerňovanie na oddelení Európskeho sociálneho fondu. Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti

a vo vyhodnocovaní výsledkov riadenia výdavkov, koordinácie projektov, monitoringu a hodnotenia národných
projektov financovaných z ESF a štátneho rozpočtu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: práca s PC (Word, Excel) – pokročilý
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Daniela Madzinová
Telefón: 054/742 3671
Fax: 054/742 3617
E-mail: daniela.madzinova@upsvar.sk

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
VK č.: 2007/4/46
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: úsek sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti – DP Krompachy
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na
rozhodovanie v otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie úradu v príslušnom odbore štátnej služby na
úseku sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti.
Metodická, koordinačná, kontrolná a rozhodovacia činnosť na úseku sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v pôsobnosti detašovaného pracoviska.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, Internet
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Kováčová
Telefón: 053/4183 169

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
TOPOĽČANY
VK č.: 2007/5/20
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ – VEDÚCI
ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie služieb zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadenie a koordinovanie činnosti oddelenia služieb zamestnateľnosti, zodpovednosť za plnenie
úloh a realizáciu nástrojov APTP v zmysle zákona
o službách zamestnanosti zvyšujúce zamestnateľnosť.
Realizácia stratégie odborných poradenských služieb,
spracovanie analýz poskytovaného odborného poradenstva. Zodpovednosť za spracovávanie štatistických
rozborov a analýz. Spolupráca s ostatnými oddeleniami
úradu pri poskytovaní klientovo orientovaných služieb.
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PRÍLOHA
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: ovládanie PC, Windows, Excel,
Word, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti, analytické
činnosti spočívajúce hlavne vo vyhodnocovaní výsledkov a príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy.

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

VK č.: 2007/6/20
Názov pozície:

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ – VEDÚCI
ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie informačno-poradenských
a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadenie a koordinovanie činnosti oddelenia informačno-poradenských a sprostredkovateľských
služieb, zodpovednosť za plnenie úloh. Rozhodovacia
činnosť v zmysle správneho konania. Spracovávanie
štatistických rozborov a analýz. Spolupráca s ostatnými oddeleniami úradu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: ovládanie PC, Windows, Excel,
Word, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Igor Gális
Telefón: 038/5367203
Fax: 038/5367243
E-mail: igor.galis@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
TREBIŠOV
VK č.: 2007/7/47
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ – VEDÚCI
ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie služieb zamestnávateľom
a zvyšovania zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti, analytické
činnosti spočívajúce najmä vo vyhodnocovaní výsledkov a príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
VK č.: 2007/8/47
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ÚSEKU
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie poradenstva a vzdelávania
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KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Ján Bučko
Telefón: 056/6670742

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
Organizačný útvar: osobný úrad
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie
osobného úradu. Riadenie osobného úradu, zabezpečovanie plnenia úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo
štátnozamestnaneckých vzťahov a zabezpečovanie
uplatňovania právnych 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
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
VK č.: 2007/4/15
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie projektového riadenia
a financovania
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti zamerané na projektové riadenie, riadenie výdavkov a monitorovanie projektov spolufinancovaných
z prostriedkov európskej únie. Implementácia projektov
spolufinancovaných z prostriedkov európskej únie,
Európskeho sociálneho fondu. Príprava, tvorba a realizácia projektov zameraných na riešenie situácie na trhu
práce v regióne. Metodické usmerňovanie, riadenie
a kontrola realizácie projektov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II.
stupňa

VK č.: 2007/5/15
Názov pozície:
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie služieb zamestnávateľom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Zabezpečovanie výkonu štátnej správy na
oddelení služieb zamestnávateľom. Koordinovanie procesu podávania informácií o právach a povinnostiach
žiadateľov o príspevky. Riešenie sťažností na činnosť
oddelenia. Vykonávanie vnútornej kontroly činnosti
oddelenia a pracoviska, ukladanie opatrení na odstránenie nedostatkov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II.
stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
VK č.: 2007/ 6 /15
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA-PREDSTAVENÝ
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä vo vyhodnocovaní výsledkov
a v príprave podkladov na rozhodovanie v otázkach
spadajúcich do kompetencie sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej prevencie. Koordinovanie činnosti orgánov
štátnej správy na úrovni okresu. Tvorba a koordinovanie koncepcii a programov rozvoja v príslušnom odbore s dôsledkami na územie okresu. Riadenie, organizovanie a kontrola vykonávaných činností na sociálnoprávnej ochrane a sociálnej prevencii.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: VŠ v študijnom
odbore sociálna práca, psychológia, právo, študijné
odbory pedagogického zamerania podľa § 93 zák.
č. 305/2005 Z.Z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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 služobného úradu: Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny v Trenčíne
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PRÍLOHA
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
TRNAVA

dows, Microsoft Word, Microsoft Excel, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY

VK č.: 2007/2/10
Názov pozície:

VK č.: 2007/5/10
Názov pozície:

VK č.: 2007/28/1
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ

HLAVNÝ RADCA

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: osobný úrad
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Zabezpečovanie uplatňovania štátnozamestnaneckých vzťahov a plnenia ďalších úloh vyplývajúcich zo zákona č. 312/2001 Z. z., zabezpečovanie
právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy
štátnej správy, a ďalších úloh vyplývajúcich z ustanovení
Zákonníka práce, zákona č. 552/2003 Z. z. a zákona č.
553/2003 Z. z., komplexné právne poradenstvo pre
zamestnancov a verejnosť súvisiace s činnosťou ÚPSVR.

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie peňažných príspevkov na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP, odbor sociálnych vecí a rodiny
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadenie, usmerňovanie, kontrola a zodpovednosť za činnosť oddelenia peňažných príspevkov
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP. Samostatné odborné činnosti spočívajúce v analytickej činnosti,
vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na
rozhodovanie v otázkach spadajúcich do kompetencie
príslušného odboru štátnej služby.

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: finančný odbor
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Koordinácia prípravy návrhu rozpočtu za
rozpočtovú kapitolu, zabezpečovanie prác súvisiacich
s tvorbou strednodobých finančných výhľadov, zabezpečovanie súhrnných prác pri rozpise rozpočtu kapitoly v súlade so štátnym rozpočtom, analyzovanie čerpania rozpočtových prostriedkov, navrhovanie strategických materiálov o nereformovaných výdavkoch kapitoly, kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej
kontroly, vypracúvanie stanovísk a podkladov k uvedenej problematike.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni: MS Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
VK č.: 2007/3/10
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie služieb zamestnávateľom,
odbor služieb zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadenie, usmerňovanie, kontrola a zodpovednosť za činnosť oddelenia služieb zamestnávateľom. Samostatné odborné činnosti spočívajúce v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v otázkach spadajúcich
do kompetencie príslušného odboru štátnej služby.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni: MS Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžaduje sa
VK č.: 2007/4/10
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie posudkových činností,
odbor sociálnych vecí a rodiny
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadenie, usmerňovanie, kontrola a zodpovednosť za činnosť oddelenia posudkových činností.
Samostatné odborné činnosti spočívajúce v analytickej
činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v otázkach spadajúcich do
kompetencie príslušného odboru štátnej služby.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni: MS Win-
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POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni: MS Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
JUDr. Alexandra Kožányiová, Mgr. Diana Hrochová
Telefón: 033/5521534
Fax: 033/5521539
E-mail: alexandra.kozanyiova@upsvar.sk
E-mail: diana.hrochova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVaR, J. Bottu 4, 917 01 Trnava

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
ŽILINA
VK č.: 2007/5/27
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadenie a koordinácia činnosti odboru
služieb zamestnanosti, samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti,
vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na
rozhodovanie na úseku služieb zamestnanosti
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes,
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ľubomír Farkaš
Telefón: 02/59753729
E-mail: lubomir.farkas@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny, Špitálska 6, 812 67 Bratislava

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: základy PC, Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel
OSOBITNÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
nevyžadujú sa
VK č.: 2007/29/1
Názov pozície:

ŠTÁTNY RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor medzinárodnej spolupráce
a protokolu
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Koordinovanie medzinárodnej spolupráce
v pôsobnosti ministerstva vo vzťahu k štátom EÚ
a medzinárodným inštitúciám, určovanie priorít zahraničnej spolupráce, tvorba koncepcie bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, rozpracúvanie koncepcie poskytovania zahraničnej pomoci európskym štátom, ktoré nie
sú členmi EÚ, zabezpečovanie prípravy, vypracovania
a prerokovania a bilaterálnej a multilaterálnej agendy.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: aktívna znalosť anglického alebo
francúzskeho jazyka
Počítačové znalosti: základy PC, Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
VK č.: 2007/30/1
Názov pozície:

ŠTÁTNY RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálneho poistenia
Odbor štátnej služby: 2.1.1 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Tvorba legislatívnych dokumentov,
všeobecne záväzných predpisov, vecné a legislatívne riešenia vrátane harmonizácie predpisov s medzinárodnými normami, sledovania aktualizácie a účin-
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nosti noriem, navrhovanie novelizácie a úprav, spracúvanie stanovísk k materiálom zásadného charakteru, podaniam fyzických a právnických osôb, sledovanie účinnosti metodických usmernení vrátane
tvorby korekcií.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžaduje sa
Počítačové znalosti: základy PC
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
VK č.: 2007/31/1
Názov pozície:

HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor stratégie a koordinácie regionálnej zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.1.1 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Tvorba štátnej politiky zamestnanosti
a politiky trhu práce, vypracúvanie koncepcií, stratégií,
návrhov zásadných prierezových zákonov z vecného
hľadiska, najmä v oblasti aktívnych opatrení na trhu
práce, zameraných na národné a regionálne programy
a projekty aktívnych opatrení na trhu práce. Tvorba
návrhov do Operačného programu a do Národného programu reforiem. Analýza platného zákona o službách
zamestnanosti najmä v oblasti aktívnych opatrení na
trhu práce, príprava podkladov pre vystúpenia a vypracúvanie vecného obsahu informácií v súlade so zákonom č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka (mierne pokročilý)
Počítačové znalosti: základy PC
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
VK č.: 2007/32/1
Názov pozície:

HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA
– PREDSTAVENÝ
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie programov 2004 – 2006
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Koordinačná činnosť v oblasti implementácie programov ESF s dôrazom na výber projektov,
zameraná na proces výziev a hodnotenia žiadostí
o nenávratný finančný príspevok, monitorovanie a evaluácia programov financovaných z ESF a štátneho rozpočtu v programovacom období 2004 – 2006, organizácia monitorovacích výborov pre programy financované z ESF, príprava a aktualizácia dokumentov
v oblasti programovania pre programovacie obdobie
2004 – 2006.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: jazyk anglický
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel
Iné: znalosť legislatívy EÚ a SR, najmä v oblasti štrukturálnych fondov politiky trhu práce
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VK č.: 2007/33/1
Názov pozície:

VK č.: 2007/35/1
Názov pozície:

ŠTÁTNY RADCA (MANAŽÉR RIADENIA VÝDAVKOV)

RADCA (MANAŽÉR OVEROVANIA)

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie dopytovo-orientovaných
projektov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Vykonávanie činností v rámci programov
financovaných z ESF pre programové obdobie 2004 –
2006 a obdobie 2007 – 2013, koordinovanie finančnej
realizácie projektu s konečným prijímateľom a ostatnými relevantnými subjektami, posudzovanie finančného
plánu z hľadiska ich oprávnenosti a zdrojov ich financovania, vykonávanie administrácie žiadosti o platbu
konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci, spolupráca s útvarmi kontroly a auditu pri výkone následnej
finančnej kontroly a auditu. Vypracovávanie a aktualizácia interného manuálu pre oblasť riadenia výdavkov,
vypracovávanie odhadu očakávaných výdavkov, vypracovávanie podkladov pre vypracovávanie podkladov
pre priebežné, výročné a záverečné správy za časť
finančnej implementácie projektov.

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie kontroly na mieste
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít na úseku výkonu kontroly namieste, výkon kontroly na mieste, overovanie oprávnenosti a neprekrývania sa výdavkov, realizácia projektov
priamo u konečného prijímateľa/príjemcu pomoci pre
národné projekty SOP-ĽZ a OP ZaSI , zodpovedá za
monitorovanie a plnenia opatrení vyplývajúcich zo
správ z kontrol a auditov a certifikačných overení na
úrovni oddelenia, aktualizuje manuál interných procedúr pre využívanie zdrojov z ESF, v rámci svojej pôsobnosti zodpovedá za efektívne využívanie prostriedkov
ESF a ostatných zdrojov určených na spolufinancovanie projektov ESF, realizuje kontroly na mieste i za
iné operačné programy.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel
Iné: znalosť legislatívy EÚ a SR, najmä v oblasti implementácie a finančného riadenia štrukturálnych fondov,
oprávnenosti výdavkov, učtovníctva, predbežnej a priebežnej finančnej kontroly

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo VŠ I. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel
Iné: znalosť legislatívy EÚ a SR, najmä v oblasti implementácie a finanačného riadenia štrukturálnych fondov,
oprávnenosti výdavkov, učtovníctva, predbežnej a priebežnej finančnej kontroly
VK č.: 2007/36/1
Názov pozície:

VK č.: 2007/34/1
Názov pozície:

HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA
(MANAŽÉR OVEROVANIA)

SAMOSTATNÝ RADCA
(MANAŽÉR RIADENIA VÝDAVKOV)

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie kontroly na mieste
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Výkonná činnosť v oblasti implementácie
národných aj dopytovo-orientovaných projektov v rámci
programov ESF, zameraná na výkon kontroly na mieste u konečného prijímateľa – kontrola oprávnenosti
a neprekrývania sa výdavkov, posudzovanie súladu
realizovaných aktivít a výdavkov so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Posudzovanie
finančnej implementácie projektu vo vzťahu k účtovným dokladom. Monitorovanie a plnenie opatrení,
vyplývajúcich z kontrol a auditov.

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie dopytovo-orientovaných
projektov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Výkonná činnosť v oblasti implementácie
dopytovo-orientovaných projektov v rámci programov
ESF, zameraná na samostatné odborné spracovávanie
žiadostí o platbu konečných prijímateľov/príjemcov pomoci, vrátane kontroly dokumentov, posudzovanie finančného plánu projektu z hľadiska oprávnenosti a zdrojov
financovania, vykonávanie administrácie žiadostí o platbu
konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci, overovanie
správnosti, reálnosti, oprávnenosti a neprekrývanie sa
výdavkov v projektoch, spolupráca s útvarmi kontroly
a auditu pri výkone následnej finančnej kontroly a auditu,
vypracovávanie podkladov pre priebežné, výročné a záverečné správy za časť finančnej implementácie projektov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel
Iné: znalosť legislatívy EÚ a SR, najmä v oblasti implementácie a finančného riadenia štrukturálnych fondov,
oprávnenosti výdavkov, účtovníctva, predbežnej a priebežnej finančnej kontroly

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel
Iné: znalosť legislatívy EÚ a SR, najmä v oblasti implementácie a finančného riadenia štrukturálnych fondov,
oprávnenosti výdavkov, účtovníctva, predbežnej a priebežnej finančnej kontroly
VK č.: 2007/37/1
Názov pozície:

ŠTÁTNY RADCA
(MANAŽÉR OVEROVANIA)
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
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Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie kontroly na mieste
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Výkonná činnosť v oblasti implementácie
národných aj dopytovo-orientovaných projektov v rámci
programov ESF, zameraná na výkon kontroly na mieste u konečného prijímateľa – kontrola oprávnenosti
a neprekrývania sa výdavkov, posudzovanie súladu
realizovaných aktivít a výdavkov so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Posudzovanie
finančnej implementácie projektu vo vzťahu k účtovným dokladom. MONITOROVANIE A PLNENIE
OPATRENÍ, VYPLÝVAJÚCICH Z KONTROL A AUDITOV.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel
Iné: znalosť legislatívy EÚ a SR, najmä v oblasti implementácie a finančného riadenia štrukturálnych fondov,
oprávnenosti výdavkov, účtovníctva, predbežnej a priebežnej finančnej kontroly
VK č.: 2007/38/1
Názov pozície:

HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA
(MANAŽÉR MONITOROVANIA)
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie monitorovania projektov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Koordinuje systém zabezpečovania činností spojených s monitorovaním dopytovo-orientovaných
projektov pre OP JPD Cieľ 3 a národných projektov OP
ZaSl, monitoruje implementáciu projektov u konečného
prijímateľa / príjemca pomoci, vrátane kontroly súladu
implementácie projektov so zmluvou o NFP, spracúva
podklady za oblasť monitorovania pre iné útvary sekcie
ESF, vypracúva a aktualizuje interný manuál procedúr,
zabezpečuje monitorovanie výsledkov, prijímania opatrení a ich plnenia, vyplývajúcich zo správ z kontroly a auditov a zodpovedá za nahrávanie a spracovávanie údajov
za monitorovanie, koordinuje činnosť s cieľom overiť
naplnenie stanovených cieľov a indikátorov projektov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel
Iné: znalosť legislatívy EÚ a SR, najmä v oblasti implementácie systému riadenia štrukturálnych fondov.
VK č.: 2007/39/1
Názov pozície:

ŠTÁTNY RADCA
(MANAŽÉR MONITOROVANIA)
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie monitorovania projektov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Vykonáva činnosti v oblasti implementácie
národných aj dopytovo-orientovaných projektov v rámci
programov ESF, zamerané na monitorovanie projektov,
vrátane realizácie monitorovacích návštev u konečného
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prijímateľa, realizuje administráciu žiadostí konečného
prijímateľa o zmeny v rámci implementácie projektu vo
vzťahu k zmluve, monitoruje indikátory na úrovni projektov, posudzuje súlad realizovaných aktivít a výdavkov so
zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, koordinuje činnosť na úrovni projektov s cieľom overiť naplnenie stanovených cieľov a indikátorov projektov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel
Iné: znalosť legislatívy EÚ a SR, najmä v oblasti implementácie systému riadenia štrukturálnych fondov
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Eva Ďurechová, vedúca odd. personálnej politiky
Telefón: 02/5975-2129
E-mail: durecho@employment.gov.sk
Adresa služobného úradu: Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava

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 pracovnoprávnych vzťahov
Hlavné úlohy: Riadenie a organizácia práce oddelenia pracovnoprávnych vzťahov v oblasti pracovnoprávnych
a mzdových predpisov, predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, zákaz diskriminácie, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a pod.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: práca s PC, WORD, EXCEL, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: získané osobitné
kvalifikačné predpoklady vykonaním odbornej skúšky
inšpektora práce v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VK č.: 2007/2/55
Názov pozície:

VK č.: 2007/40/1
Názov pozície:

HLAVNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ – VEDÚCI
ODDELENIA

HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA
(MANAŽÉR PRE TECHNICKÚ ASISTENCIU)

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 bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
Hlavné úlohy: Riadenie a organizácia práce oddelenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti inšpekcie práce a bezpečnosti technických zariadení, vyšetrovania udalostí, vyšetrovania závažných priemyselných
havárií, výkon trhového dohľadu, riadenie výkonu previerok zameraných na posúdenie stavu bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických
zariadení, podnetov a sťažností v oblasti BOZP a pod.

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor metodiky a publicity (Sekcia
riadenia ESF)
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
prostriedky ES
Hlavné úlohy: Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho
systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na
ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov,
s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, vrátane čerpania prostriedkov európskych spoločenstiev.
Spracúvanie podkladov pre technickú pomoc súvisiacich
s implementáciou projektov technickej pomoci SOP ĽZ.
Vypracovávanie usmernení pre technickú pomoc v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(OP-ZaSI), príprava a realizácia projektov technickej pomoci
pre OP-ZaSI, príprava žiadostí o platbu k technickej pomoci
za riadiaci orgán k OP-ZaSI, vykonávanie dohľadu nad výkonom činnosti SORO pri zabezpečení technickej pomoci.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: základná znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: ovládanie práce s PC
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Albert Németh
Telefón: 02/5975 2812
Fax: 02/5975 2833
E-mail: nemeth@employment.gov.sk
Adresa služobného úradu: MPSVR SR, Špitálska 6, 816
43 Bratislava

INŠPEKTORÁT PRÁCE BANSKÁ BYSTRICA
VK č.: 2007/1/55
Názov pozície:

HLAVNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ – VEDÚCI
ODDELENIA

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: práca s PC, WORD, EXCEL, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: získané osobitné
kvalifikačné predpoklady vykonaním odbornej skúšky inšpektora práce v zmysle z. č. 125/2006, Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VK č.: 2007/3/55
Názov pozície:

HLAVNÝ 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 dopravy
Hlavné úlohy: Riadenie a organizácia práce oddelenia
dopravy v oblasti pracovného času a doby odpočinku
v doprave, vyšetrovania udalostí vo všetkých druhoch
dopravy, vyšetrovania podnetov a sťažností v oblasti
dopravy a pod.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: práca s PC, WORD, EXCELL, internet
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PRÍLOHA
Osobitné kvalifikačné predpoklady: získané osobitné
kvalifikačné predpoklady vykonaním odbornej skúšky
inšpektora práce v zmysle z. č. 125/2006, Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Danica Kováčová
Telefón: 048/4141741
Fax: 048/4142108
E-mail: danica.kovacova@ipbb.sk
Adresa: Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98,
974 33 Banská Bystrica

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: prax v činnosti
inšpektora práce podľa osobitného predpisu (zákon
o inšpekcii práce) minimálne 3 roky

E-mail: hegedusova@iptrnava.sk
Adresa: Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu č. 4,
917 01 Trnava

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Lenka Gálová
Telefón: 037/6933856
Fax: 037/7415 241
E-mail: galova@ipnitra.sk
Adresa: Inšpektorát práce Nitra,
Jelenecká 49, 950 38 Nitra

HLAVNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ – VEDÚCI
ODDELENIA

INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA
INŠPEKTORÁT PRÁCE TRNAVA
VK č.: 2007/2/53
Názov pozície:

HLAVNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ – VEDÚCI
ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Organizačný útvar: oddelenie pracovnoprávnych
vzťahov
Hlavné úlohy: Koordinácia výkonu inšpekcie práce
v kontrolovaných zamestnávateľských subjektoch.
Metodické usmerňovanie a koordinovanie priamo riadených zamestnancov v určenom rozsahu inšpekcie
práce. Podávanie návrhov legislatívnych predpisov
a iných systémových opatrení inšpekcie práce v oblasti
pracovnoprávnych vzťahov. Inšpekcia práce nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov
a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv vrátane
nelegálnej práce s vyšším stupňom náročnosti. Vydávanie rozhodnutí o zákaze práce nadčas, v noci, práce žien
a mladistvých. Nariaďovanie opatrení na odstránenie
nedostatkov vrátane vypracovania návrhov a podkladov
pre rozhodnutia o uložení finančných sankcií v zmysle
zákona o správnom konaní a ukladanie blokových, poriadkových pokút. Poskytovanie poradenstva v oblasti
dodržiavania pracovnoprávnych a mzdových predpisov
a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv.

VK č.: 2007/2/51
Názov pozície:

RADCA
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 2
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Organizačný útvar: oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho kontrolnej skupiny.
Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle
„Plánu zácviku“; zúčastňuje sa výkonov inšpekcie
práce s inšpektormi práce a riadi sa pri výkone podľa
pokynov vedúceho pracovného tímu, vykonávanie činností v zmysle platných zásad pre prípravu a vzdelávanie inšpektorov – čakateľov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, MS Outlook
Vodičský preukaz: vítaný

INŠPEKTORÁT PRÁCE TRENČÍN
VK č.: 2007/1/52
Názov pozície:

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 bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, úsek všeobecnej bezpečnosti
Hlavné úlohy: Kontrolná a inšpekčná činnosť vrátane
vybavovania podnetov s celospoločenským dosahom.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, pokročilá znalosť MS Windows, MS Office, Internet, užívateľská znalosť LOTUS NOTES, znalosť práce v sieti
Vodičský preukaz: vodičský preukaz skupiny B
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Odborná skúška
inšpektora práce – § 11 zákona č. 125/2006 Z. z.
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ľubica Juricová
Telefón: 032/7441653
Fax: 032/7441647
E-mail: juricova@iptn.sk
Adresa: Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mária Hegedúšová
Telefón: 033/5521614
Fax: 033/5521614

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania; kópia vysvedčenia, diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 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 v termíne do 10 dní od zverejnenia na adresy:
1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, osobný úrad, Špitálska 4 - 6, 816 43 Bratislava
(ak sa jedná o voľné štátnozamestnanecké miesta na MPSVR SR), s označením čísla VK na obálke,
2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, osobný úrad, Špitálska 8, 812 68 Bratislava
(ak sa jedná o voľné štátnozamestnanecké miesta na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny), s označením čísla VK na obálke,
3. Inšpektoráty práce, podľa adresy služobného úradu uvedenej v texte inzerátu, s označením čísla VK na obálke.
Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miest bude zverejnený na internetovej stránke MPSVR SR
(www.employment.gov.sk).
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