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NA ÚVOD

Pár slov na úvod...
nou vrchnou riaditeºkou pre
oblasÈ správy sluÏieb zamestnanosti Ministerstva práce a sociálnych vecí âeskej republiky
pani Marií Bilkovou v auguste
tohto roku sme venovali veºk˘
priestor diskusii na tému anal˘zy tejto 15-roãnej etapy, ako
aj otázkam potrieb reforiem
sluÏieb zamestnanosti v obidvoch na‰ich krajinách.
V tejto súvislosti sme pri‰li
s návrhom, ktor˘ ãeská strana
bezprostredne privítala –
dohodli sme sa, Ïe v mesiaci
november zorganizujeme slovensko-ãeskú konferenciu, ktorá
bude zameraná na v˘menu skúeÏijme vo vákuu a na‰a
krajina nie je od ostan˘ch izolovaná v Ïiadnom ohºade. KaÏd˘ rozumn˘
politik, hospodár, podnikateº
ãi správca sa rád pouãí zo skúseností in˘ch, ktorí v tej oblasti,
v ktorej on nesie svoju zodpovednosÈ, majú dlhoroãné skúsenosti.

N

V tomto zmysle treba vidieÈ aj
trendy, ktoré vyspelé krajiny
Európskej únie naznaãujú
v oblasti sluÏieb zamestnanosti.
Súãasná 27-ãka ãlensk˘ch krajín Európskej únie deklaruje
v 24 prípadoch krajín Európskej
únie potrebu jasnej a legitímnej
samostatnej ‰truktúry sluÏieb
zamestnanosti, a to z veºkej
väã‰iny kon‰tituovan˘ch ako
verejné agentúry práce. S cieºom dosiahnutia konkurencieschopnosti so súkromn˘mi
agentúrami práce je táto logika
absolútne legitímna.
Slovenskej republike je historicky najbliÏ‰ie âeská republika. Od roku 1993 obe na‰e
krajiny pí‰u svoju samostatnú
históriu, nevynímajúc rozdielne
rie‰enie sluÏieb zamestnanosti
a sociálnych vecí. Na spoloãnom stretnutí s novovymenova-
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„

byÈ pretavená do reformn˘ch
krokov smerujúcich k re‰pektovaniu trendov v Európskej únii
a zároveÀ potrieb na‰ich klientov v oblasti sluÏieb zamestnanosti a sociálnych vecí.
V‰etko na‰e snaÏenie v zostávajúcich mesiacoch roku 2007
bude smerovaÈ k príprave stratégie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti
budovania in‰titucionálneho
zastúpenia v regiónoch a informaãn˘ch komunikaãn˘ch stratégií smerom k na‰im klientom, zamestnávateºom a obãanom SR. Sústredíme sa ìalej
na skvalitnenie spolupráce so

...v novembri zorganizujeme

slovensko-ãeskú konferenciu,
ktorá bude zameraná na v˘menu
skúseností v in‰titucionálnom
budovaní sluÏieb zamestnanosti
a sociálnych vecí na Slovensku

“

a v âechách...
seností v in‰titucionálnom
budovaní sluÏieb zamestnanosti
a sociálnych vecí na Slovensku
a v âechách s cieºom hºadaÈ
odporúãania, ako v predmetn˘ch otázkach strategicky in‰titucionálne ìalej. V˘sledkom by
mali byÈ odporúãania do pripravovan˘ch stratégií jednotliv˘ch
in‰titúcií v oboch krajinách,
ktoré by jasne naznaãili najoptimálnej‰iu cestu budovania sluÏieb zamestnanosti.
Závery Vládneho programu SR
je potrebné ukotviÈ do zmysluplnej stratégie, ktorá by mala

zamestnávateºmi a vybudovanie ‰ir‰ej databázy záujemcov
o zamestnanie evidovan˘ch
v systéme na‰ich verejn˘ch
sluÏieb zamestnanosti ako
sluÏby obãanom, ktorá je
schopná konkurovaÈ ne‰tátnym
sprostredkovateºom.

PaedDr. Ján Sihelský,
generálny riaditeľ ÚPSVR SR
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Absolventská prax
NájsÈ si zamestnanie po ukonãení ‰túdia nie je aÏ také jednoduché, ako si mnohí mladí ºudia myslia. Niektor˘m sa to podarí
ihneì, in˘m to trvá dlh‰ie a dostávajú sa do evidencie úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzaãi o zamestnanie.

Problémy
s uplatnením sa
NezamestnanosÈ mlad˘ch ºudí v jednotliv˘ch regiónoch v zásade kopíruje
mieru nezamestnanosti v regiónoch,
ão znamená, Ïe v okresoch/krajoch
s najvy‰‰ou mierou nezamestnanosti
v‰eobecne je aj najvy‰‰ia miera nezamestnanosti absolventov, resp. mlad˘ch ºudí. Najväã‰ím problémom
mlad˘ch ºudí pri hºadaní si svojho
prvého zamestnania je nedostatok
praktick˘ch pracovn˘ch skúseností,
ktoré väã‰ina zamestnávateºov vyÏaduje. UÏ pri vstupe na trh práce sú
ãasto znev˘hodnení oproti in˘m
vekov˘m skupinám nielen z dôvodu
nedostatoãn˘ch praktick˘ch skúseností, ale aj preto, Ïe ich odborná
príprava nezodpovedá poÏiadavkám
trhu práce. âasÈ mladej populácie je
stále pripravovaná na povolania bez
znalosti o potrebách trhu práce.
ZávaÏn˘ je problém s dlhodobo
nezamestnan˘mi mlad˘mi ºuìmi,
ktorí nikdy nepracovali a nezískali
pracovné návyky. V˘voj nezamestnanosti mlad˘ch ºudí ovplyvÀuje nedostatoãná väzba medzi ‰kolsk˘m
systémom a trhom práce. Je preto
potrebné skúmaÈ perspektívny v˘voj
na trhu práce a reagovaÈ na jeho
potreby.
Zamestnávatelia pokladajú za najv˘znamnej‰í faktor ovplyvÀujúci
uplatnenie absolventov na trhu práce
ch˘bajúce prognózy makroekonomického v˘voja a projektov jednotliv˘ch
regiónov. PovaÏujú prax, ktorú získavajú absolventi poãas ‰túdia, za
nedostatoãnú. Nedostatok praxe v‰ak
nie je jedin˘m faktorom, ktor˘ negatívne ovplyvÀuje schopnosÈ absolventov uplatniÈ sa na trhu práce. Ide
aj o kvalitu ich prípravy. Je potreba
zmeny v obsahu vzdelávania so zreteºom na poÏiadavky trhu práce.
Absolventi, ktorí si po skonãení
‰koly nena‰li uplatnenie na trhu
práce, sú väã‰inou nedostatoãne pri4
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pravení v komunikaãn˘ch zruãnostiach, schopnostiach samostatného
rozhodovania, praktick˘ch odborn˘ch vedomostiach a zruãnostiach,
ako i v organizaãn˘ch a riadiacich
schopnostiach, v jazykov˘ch vedomostiach a v práci s v˘poãtovou
technikou. Ako najãastej‰í dôvod,
preão absolventi nepracujú v zamestnaní, ktoré zodpovedá odboru ich
prípravy, uvádzajú, Ïe si nemohli
nájsÈ miesto v odbore, na ktor˘ sa
pripravovali, ako aj to, Ïe ich zaujíma iná práca. Uvádzajú, Ïe odbor
‰túdia si vyberali podºa oblasti svojho záujmu, ale aj preto, Ïe ‰kola bola
v blízkosti ich bydliska. To, ãi si po
skonãení ‰túdia budú môcÈ nájsÈ
zamestnanie, akú majú perspektívu,
zostávalo pri rozhodovaní o smere
‰túdia mimo ich zorného uhla.

Realizácia
absolventskej praxe
Aj v tomto roku umoÏÀuje zákon
ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích
predpisov (ìalej len „zákon o sluÏbách zamestnanosti“) vyuÏívaÈ jedno
z aktívnych opatrení na trhu práce –
absolventskú prax. Realizuje sa prostredníctvom Národného projektu IX
podºa § 51 zákona o sluÏbách zamestnanosti. Cieºom projektu je podporiÈ
vstup absolventov ‰kôl a ºudí mlad‰ích ako 25 rokov do zamestnania.
Na tento úãel sa v rámci projektu
poskytuje absolventovi poãas vykonávania absolventskej praxe stimulaãn˘
príspevok formou mesaãného pau‰álneho príspevku vo v˘‰ke 1 700 Sk na
úhradu jeho nevyhnutn˘ch osobn˘ch
v˘davkov spojen˘ch s vykonávaním
absolventskej praxe a náhrada poistného na úrazové poistenie poãas
vykonávania absolventskej praxe.
V prípade, Ïe absolvent prejaví záujem o vykonávanie absolventskej
praxe, vyplní prihlá‰ku na v˘kon

absolventskej praxe a predloÏí ju na
úrad práce, v ktorého evidencii je
evidovan˘ minimálne 15 dní.

podanie prihlášky na absolventskú prax na príslušnom úrade
práce, soc. vecí a rodiny

uzavretie úrazového poistenia

uzavretie dohody medzi
absolventom a úradom práce,
soc. vecí a rodiny

Zamestnávateº môÏe predloÏiÈ ÏiadosÈ o zabezpeãenie uchádzaãa
o zamestnanie/absolventa na úãely
vykonávania absolventskej praxe na
úrad práce, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo alebo prevádzku,
v ktorej bude absolventská prax realizovaná, alebo na úrad práce podºa
evidencie konkrétneho absolventa,
ktorého má záujem umiestniÈ na
v˘kon absolventskej praxe.
8/2007
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uplynutí 2 mesiacov vykonávania
absolventskej praxe. Poãas vykonávania absolventskej praxe ostáva
absolvent v evidencii uchádzaãov
o zamestnanie a plní si súãasne
i ìal‰ie povinnosti v súlade so zákonom o sluÏbách zamestnanosti.

Vyhodnotenie
absolventskej praxe
Z celkového poãet UoZ v evidencii
úradov práce, ktor˘ predstavoval
k 30. 6. 2007 poãet 246 323, tvorili
absolventi ‰kôl 14 242 (5,9 %).
Zo 14 242 absolventov bolo na absolventskú prax zaraden˘ch 2 336,
ão predstavuje 16,4 % z celkového
poãtu absolventov v evidencii úradov práce. Najvy‰‰í poãet absolventov v evidencii úradov práce bol
k 30. 6. 2007 zaznamenan˘ v Pre‰ovskom kraji, kde dosiahol poãet 3 020,
z ktor˘ch bolo 442 (14,6 %) absolventov zaraden˘ch na absolventskú
prax. NajniÏ‰í poãet absolventov
v evidencii úradov práce bol zaznamenan˘ v Bratislavskom kraji, kde

podanie žiadosti o zabezpečenie UoZ/absolventa na účely
vykonávania absolventskej
praxe a potrebných príloh na
príslušnom úrade práce, soc.
vecí a rodiny

dosiahol poãet 784, z ktor˘ch bolo
54 (6,9 %) absolventov zaraden˘ch
na absolventskú prax.
Pri vyhodnocovaní ukazovateºov
absolventskej praxe sme dospeli
k záverom, Ïe najvy‰‰í poãet absolventov zaraden˘ch na absolventskú
prax v porovnaní s celkov˘m poãtom
absolventov v evidencii úradov
práce bol zaznamenan˘ v Nitrianskom kraji, kde bolo na absolventskú
prax zaraden˘ch aÏ 25,7 % zo v‰etk˘ch absolventov z evidencie.
Naopak najniÏ‰í poãet absolventov
zaraden˘ch na absolventskú prax
v porovnaní s celkov˘m poãtom
absolventov v evidencii úradov práce bol zaznamenan˘ v Bratislavskom
kraji, kde bolo na absolventskú prax
zaraden˘ch len 6,9 % absolventov zo
v‰etk˘ch absolventov z evidencie,
napriek tomu, Ïe podiel absolventov
na celkovom poãte UoZ v evidencii
úradov práce tvoril aÏ 10,3 %.
Ing. Ľuboslav Svoboda,
odbor nástrojov APTP ÚPSVR

Poronanie celkového počtu absolventov v evidencii
a počtu absolventov zaradených na absolventskú prax
3500

Celkový počet absolventov
Počet absolventov zaradených
do absolventskej praxe

3000
2500
2000

(v prípade obsadenia vytvorených
miest na abs. prax evidovanými
UoZ) podpísanie dohody medzi
zamestnávateľom a úradom
práce, soc. vecí a rodiny

1500
1000
500
0

Absolventská prax sa vykonáva
na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi absolventom a úradom
práce a písomnej dohody uzatvorenej medzi úradom práce a zamestnávateºom pri t˘Ïdennom pracovnom
ãase 20 hodín po dobu max. 6 mesiacov bez moÏnosti jej predæÏenia.
Opakovane môÏe uchádzaã o zamestnanie vykonávaÈ absolventskú prax
najskôr po uplynutí 12 mesiacov od
skonãenia vykonávania predchádzajúcej absolventskej praxe. Absolvent
má po dobu praxe nárok na voºno
v celkovom rozsahu 10 pracovn˘ch
dní. Tento nárok vzniká najskôr po
8/2007
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Počet absolventov zaradených na absolventskú prax (v členení podľa krajov)

Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
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Aktivačná činnosť – áno, či nie?
Îijeme dynamickú dobu vo v‰etk˘ch sférach Ïivota na‰ej krajiny,
trh práce nevynímajúc. K˘m e‰te „vãera“ bola jedn˘m z najváÏnej‰ích celospoloãensk˘ch problémom nezamestnanosÈ a mnoÏstvo
ºudí bez práce atakovalo hranicu pol milióna, dnes zaãíname pociÈovaÈ celkom in˘ problém, a to nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Je to signál, Ïe sa slovenská ekonomika rozh˘bala
a uskutoãnené reformné kroky zaãínajú priná‰aÈ svoje ovocie.
V rokoch kulminujúcej nezamestnanosti, ktorá so sebou priniesla mnoÏstvo ºudí, ktorí sa postupne dostávali
na okraj spoloãnosti, upadli do chudoby a sociálna sieÈ zaãínala maÈ trhliny,
boli zásadn˘m spôsobom zmenené
prístupy k tejto skupine. Prijala sa
filozofia, Ïe pracovaÈ sa oplatí a nikto
by nemal len poberaÈ sociálne dávky
bez toho, aby sa sám snaÏil vymaniÈ
zo zajatia chudoby a bludného kruhu
letargie z nezamestnanosti. Aj aktivita
sa zaãala ceniÈ a aj motivovaÈ. Jedn˘m
z prostriedkov pomoci pre obãanov
v hmotnej núdzi, ktorí boli nezamestnaní a aktívne sa chytili rie‰enia svojho nepriaznivého osudu, bolo aj zavedenie príplatku k dávke v hmotnej
núdzi pre t˘ch, ktorí sa rozhodli pre
zv˘‰enie kvalifikácie formou ‰túdia,
alebo sa zúãastÀujú na vzdelávaní
a príprave pre trh práce alebo vykonávajú men‰ie obecné sluÏby alebo dobrovoºnícke práce. Tieto dve posledne
menované aktivity boli premietnuté
do § 52 zákona o sluÏbách zamestnanosti ako aktivaãná ãinnosÈ. Odbornej
ãitateºskej verejnosti netreba popisovaÈ, ako funguje aktivaãná ãinnosÈ, to
nie je ani zmyslom tohto príspevku.
Ide skôr o to povedaÈ, ão priniesla
a ako ìalej s aktivaãnou ãinnosÈou.
Ako kaÏdé opatrenie aj aktivaãná
ãinnosÈ má svoje pozitívne stránky,
ale i slabé miesta, ktoré sa s ãasov˘m
odstupom viac ako troch rokov dajú
uÏ dnes jasne identifikovaÈ. Moje
osobné poznatky ale i názory a postoje
úradov práce sociálnych vecí a rodiny,
ktoré boli viackrát vyjadrené, ãi uÏ
v súvislosti s hodnotením nástrojov
APTP, ãi prípravy legislatívnych návrhov, sa pokúsim premietnuÈ do nasledovn˘ch úvah, ktoré sú podloÏené
i v˘sledkami ‰tatistík. Len poznamenávam, Ïe na podrobnú anal˘zu tohto
nástroja APTP mi redakcia v tomto
ãísle nemohla poskytnúÈ viac priesto6
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ru, a tak sa obmedzím na základné
fakty. Pre úspornosÈ budem pouÏívaÈ
skratku Aâ.
 Aâ bola zavedená v takejto podobe
v slovenskom právnom a sociálnom
systéme po prv˘krát. V zákone je
tento nástroj stanoven˘ ako obligatórny, po splnení príslu‰n˘ch podmienok. Jej ‰pecifikom je, Ïe ju UoZ vykonáva bez pracovnoprávneho vzÈahu,
na báze deklarovanej dobrovoºnosti
(aj keì pod hrozbou sankcie vyradenia z evidencie UoZ a s t˘m spojen˘m
dopadom na vyplácanie aktivaãného
príspevku, platenie odvodov zdravotného poistenia a hrozby sociálnej
exklúzie), za ão si ako protihodnotu
„obnoví“ svoje pracovné návyky
(aj keì reálne nemá ‰ancu vo svojom
sociálnom, vzdelanostnom a odborno
– vedomostnom profile sa následne
pracovne zmysluplne uplatniÈ).
 Aâ sa realizuje prostredníctvom
NP ã. V od r. 2004. Na Aâ sa v priemere mesaãne zúãastÀovalo 90 aÏ
110-tisíc uchádzaãov o zamestnanie
(ìalej len UoZ), z ktor˘ch pribliÏne
80 – 85 % bolo poberateºov dávky
v hmotnej núdzi.
 Príspevok na Aâ bol poãas celého
obdobia od svojho vzniku najvyuÏívanej‰ím nástrojom aktívnej politiky
trhu práce, ãi uÏ z pohºadu poãtu
zaraden˘ch UoZ, ako aj z pohºadu
finanãn˘ch ukazovateºov. V roku 2006
Aâ realizovalo 4 876 subjektov, ktoré
vytvorili a obsadili 218 071 pracovn˘ch miest UoZ, a vzniklo 10 943 pracovn˘ch miest pre organizátorov Aâ,
z ktor˘ch bolo 4 809 obsaden˘ch organizátormi z radov UoZ.
 Aj vìaka Aâ sa podarilo udrÏaÈ
sociálny zmier v najrizikovej‰ej sociálnej skupine obãanov, najmä po zmenách v sociálnych dávkach a utlmiÈ
nepokoje, ktoré sa zaãali vyskytovaÈ
zaãiatkom roku 2004 v najchudobnej‰ích oblastiach na v˘chode Slovenska.

 Okrem efektu aktivácie nezamestnan˘ch sa Aâ stala pre obce, mestá,
právnické a fyzické osoby zdrojom
relatívne v˘znamn˘ch finanãn˘ch
prostriedkov (najmä v poãiatoãnom
‰tádiu NP ã. V), ktoré mohli byÈ pouÏité na nákup materiálov, stavebn˘ch
hmôt, zariadení, strojov, techniky
a pod.
 Za slabé stránky Aâ moÏno oznaãiÈ
vysokú administratívnu nároãnosÈ,
obmedzenosÈ pouÏitia prostriedkov
len na v˘davky, ktoré nie vÏdy sú
v súlade s potrebami subjektov organizujúcich Aâ, zneuÏívanie zo strany
UoZ (úãelová práceneschopnosÈ, opakované (aj 5 – 10-krát) zaraìovanie,
snaha o zotrvanie v Aâ kvôli poberaniu sociálnych dávok, bez primeranej
protihodnoty a iné), zneuÏívanie zo
strany niektor˘ch subjektov organizujúcich Aâ (voliãská základÀa samospráv, benevolentnosÈ k dochádzke
a odvedenej práci, vysoké mzdy organizátorov v poãiatoãnom ‰tádiu realizácie NP ã. V, zamestnávanie rodinn˘ch príslu‰níkov a známych, v˘kon
prác pre iné ako oprávnené úãely, pre
tretie subjekty a pod.),
 Aâ v koneãnom dôsledku mnoh˘ch UoZ nemotivuje k rie‰eniu svojej Ïivotnej situácie, nenúti ich vzdelávaÈ sa, zvy‰ovaÈ svoju zamestnateºnosÈ, hºadaÈ si pravidelné zamestnanie, naopak, udrÏiava ich v status quo
permanentnej chudoby a neaktívnosti
vo vzÈahu k zmysluplnej práci. Podºa
‰tatistiky za r. 2006 sa 12 % UoZ
zamestnalo po aktivaãnej ãinnosti,
neexistuje v‰ak systém relevantn˘ch
indikátorov, ãi je to práve v dôsledku
aktivaãnej ãinnosti.
 ëal‰ie problémy a nedostatky ako
zneuÏívanie zo strany organizátorov,
substitúcia in˘ch nástrojov a operaãn˘ch programov pre rozvoj obcí
a miest, finanãná nákladnosÈ – NP
ã. V je najdrah‰í zo v‰etk˘ch NP atì.,
hovoria o nízkej úãinnosti a efektívnosti (vecnej i finanãnej) tohto opatrenia APTP.
 NajzávaÏnej‰ím systémov˘m nedostatkom tohto nástroja APTP, ktor˘
mal prispieÈ k získaniu a udrÏaniu pracovn˘ch návykov UoZ, je jeho kontraproduktívnosÈ. Namiesto stimulácie
8/2007
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k regulárnemu a trvalej‰iemu zamestnaniu „konzervuje“ nezamestnanosÈ práve
najÈaÏ‰ie zamestnateºn˘ch UoZ t˘m,
Ïe sa opakovane zaraìujú na aktivaãnú
ãinnosÈ kvôli príplatku k dávke v HN.
Najviac – aÏ 23,3 % z celkového poãtu
aktivizovan˘ch UoZ, bolo na tento
nástroj zaraden˘ch 5-krát, 17,5 % 4-krát
a 17,4 % 3-krát. 1-krát bolo na tento
nástroj zaraden˘ch len 18,4 % aktivizovan˘ch UoZ.
 Poberanie dávky v hmotnej núdzi
a príplatku k tejto dávke vo v˘‰ke
(1 900 Sk/mesiac) spolu s in˘mi sociálnymi dávkami staãí mnoh˘m UoZ na
pohodlné preÏívanie v evidencii, zatiaº
ão úrad PSVR za nich platí odvody na
zdravotné poistenie.
 Tento nástroj APTP sa podpisuje na
raste veºmi dlhodobej nezamestnanosti
(nad 48 mesiacov). Napr. za prv˘ch
5 mesiacov r. 2007 bolo v priemere
v evidencii 139 078 UoZ evidovan˘ch
nad 12 mesiacov, z ãoho v priemere
62 537 bolo evidovan˘ch viac ako
4 roky, ão je viac ako 45 %. Rozhodujúca väã‰ina t˘chto UoZ sú práve tí, ktorí
boli opakovane zaraìovaní na aktivaãnú ãinnosÈ a zotrvávajú v nej s prestávkami aÏ doteraz.
Toto sú hlavné riziká Aâ ako nástroja
APTP, preto sme na ne viackrát upozorÀovali a navrhovali zru‰enie aktivaãnej
ãinnosti v teraj‰ej podobe a jej nahradenie ucelen˘m súborom postupov, krokov a nástrojov, umoÏÀujúcich skutoãné
zamestnanie aj t˘ch najproblémovej‰ích
UoZ, aj keì len na dobu urãitú a za
minimálnu mzdu. Nech poslúÏi len ako
analógia in‰titút b˘val˘ch verejnoprospe‰n˘ch pracovn˘ch miest, veºmi Ïiadan˘ch najmä predstaviteºmi obcí.
Dá sa povedaÈ, Ïe Aâ splnila svoje
poslanie v reálnom ãase, v istej etape
sociálneho a ekonomického v˘voja
v Slovenskej republike, no v súãasnej
podobe a dobe je uÏ prekonaná a mala
by byÈ nahradená. Je to môj odborn˘
názor ako dlhoroãného zamestnanca
sluÏieb zamestnanosti, potvrden˘ komunikáciou s v˘konn˘mi zloÏkami sluÏieb
zamestnanosti. Navrhovaná novela
zákona o sluÏbách zamestnanosti v‰ak
v uvedenom kontexte tieto skutoãnosti
nereflektuje, naopak, zvy‰uje diferenciáciu medzi obecn˘mi sluÏbami a dobrovoºníckou sluÏbou.

Mgr. František Brezovský,
oddelenie príspevkov APTP ÚPSVR
8/2007

Revúca patrí dlhodobo medzi okresy s najvy‰‰ou mierou nezamestnanosti v rámci SR, tá v súãasnosti dosahuje 25,18 %.
Problémom regiónu je ru‰enie existujúcich pracovn˘ch miest,
nedostatoãná tvorba nov˘ch, nízka úroveÀ vzdelania a migrácia kvalifikovanej pracovnej sily mimo okres.

Spoločný postup
edzi najvaã‰ích zamestnávateºov regiónu patria Slovenské magnezitové závody, a. s. Jel‰ava, Slovmag, a. s. Lubeník a Ozeta
Neo, a. s. Trenãín, závod Tornaºa. Od zaãiatku roka Ozeta Neo,
a. s., ktorá je v˘robcom pánskej konfekcie, avizovala problémy s odbytom
a s t˘m súvisiace finanãné problémy. Závod bol v permanentnej strate uÏ
od jesene 2006, a to aj poãas sezóny. Do Tornale presunuli za úãelom zv˘‰enia kvality 167 strojov z Trenãína, no ani tak nedo‰lo k Ïelan˘m zmenám. KeìÏe závod v Tornali zamestnáva viac ako 600 zamestnancov,
ÚPSVR ponúkol moÏnosÈ poskytnutia finanãnej dotácie na vzdelávanie
zamestnancov ohrozen˘ch hromadn˘m prepú‰Èaním. V tomto zmysle prebiehali aj jednania so ‰tatutárnymi zástupcami Ozety a zástupcami Ústredia PSVR. Ozeta spracovala projekt, no vzhºadom nato, Ïe neboli splnené
v‰etky podmienky, ktoré ustanovuje zákon, bola ÏiadosÈ zamietnutá.
Vedenie Ozety hºadalo aj ìal‰ie moÏnosti zachovania zamestnanosti
v regióne a jednalo aj s ìal‰ími potenciálnymi investormi, ktorí prejavili
záujem o uvoºnené kapacity, nakoºko oznámili hromadné prepú‰Èanie
v závode Tornaºa k 31. 8. 2007.
V snahe udrÏaÈ pracovné miesta v regióne vstúpili do jednania aj
zástupcovia samosprávy, predstavitelia mesta Tornaºa ako potenciálni
záujemcovia o odkúpenie v˘robn˘ch kapacít a prevzatie ãasti zamestnancov v poãte 378 v snahe pokraãovaÈ vo v˘robe. Napriek vynaloÏenému
úsiliu a opatovnej ponuke pomoci zo strany ÚPSVR je to zrejme veºmi
nároãná úloha pre samosprávu, ktorá nedisponuje dostatoãn˘m mnoÏstvom kvalifikovan˘ch manaÏérov, ktorí by boli schopní zabezpeãiÈ takúto rozsiahlu zmenu. A tak napriek predbeÏn˘m sºubom predstavitelia
mesta na ãele s primátorom Mgr. Ladislavom Dubovsk˘m oznámili vedeniu Ozety, Ïe nebudú schopní prevziaÈ tieto záväzky k 1. 9. 2007.
Odborová organizácia aktívne vstupovala do celého procesu s cieºom
chrániÈ záujmy zamestnancov. V˘sledkom bolo spoloãné rokovanie so
zástupkyÀou zamestnávateºa Mgr. Marcelou Vlãkovou, personálnou riaditeºkou Danielou Îuffovou, predsedníãkou SOZ TOK, a PaeDr. Jánom
Sihelsk˘m, generálnym riaditeºom ÚPSVR. Na základe t˘chto skutoãností sa v areáli závodu Ozeta Neo, a. s., v Tornali uskutoãnila 14. 8. 2007
burza informácií za úãasti zamestnávateºov v oblasti textilného priemyslu, ale i zamestnávateºov, ktorí by mohli poskytnúÈ náhradné zamestnanie, a zástupcov ÚPSVR.
Aj toto je jeden z príkladov, ako môÏu spoloãne postupovaÈ zamestnávateº uvoºÀujúci zamestnancov, noví potenciálni zamestnávatelia, odborová organizácia i úrad práce v snahe pomôcÈ ºuìom, ktorí pri‰li
o zamestnanie. Cieºom je, aby sa ão najmenej ºudí dostalo do evidencie
uchádzaãov o zamestnanie a mali ‰ancu zabezpeãiÈ si dôstojn˘ Ïivot pre
seba a svoju rodinu.

M

Ing. Viera Hanesovská,
riaditeľka ÚPSVR Revúca

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

7

SPZ_8_07

27.8.2007

15:46

Stránka 8

ÚPSVR

Práca s rodinou
po vyňatí dieťaťa z nej
Najzraniteºnej‰ou ºudskou bytosÈou je dieÈa. Neustále si vyÏaduje
na‰u pozornosÈ a starostlivosÈ. Primárnym subjektom jeho osobnostného rozvoja je rodina, ktorá je miestom vzniku, formovania
jeho charakteru i osvojenia hodnôt ako najcennej‰ieho potenciálu.

Rodina
a jej problémy
Rodina je základnou stavebnou
bunkou spoloãnosti, ktorej hlavnou úlohou a poslaním je v˘chova
a starostlivosÈ o dieÈa. Podpora
rodiny, jej celistvosti a zdravia je
veºmi dôleÏitá, aby deti nestrácali
rodinné zázemie. Nie vÏdy je v‰ak
rodina schopná plniÈ si túto funkciu, nakoºko v dne‰nej dobe je
ãoraz viac vystavená nepriaznivému vplyvu ekonomickej a spoloãenskej disharmónii na‰ej spoloãnosti. Deti, ktoré rastú v ohrozenej, naru‰enej ãi disfunkãnej rodine, potrebujú ‰ancu na dobré detstvo. Vtedy prichádza na pomoc
‰ir‰ia podporná sieÈ subjektov, ako
sú orgány ‰tátnej správy, samospráva, ne‰tátne subjekty, odborníci, cirkev a pod., ktor˘ch cieºom je
pomôcÈ rodine prekonaÈ problémy.
DôleÏitá je identifikácia sociálnych
problémov rodiny, resp. dieÈaÈa,
ãi sa jedná skutoãne o sociálny
problém, ktor˘ treba ihneì rie‰iÈ,
napr. umiestnením dieÈaÈa do
náhradnej starostlivosti, alebo ide
o sociálnu situáciu, ktorú moÏno
hodnotiÈ ako neÏiaducu a vhodne
ju rie‰iÈ pouÏitím v˘chovn˘ch
opatrení.
Pri vyuÏití uloÏenia v˘chovn˘ch opatrení vo vzÈahu k deÈom
a ich rodiãom sociálni pracovníci
na úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny pracujú s rodinami a ich
deÈmi e‰te intenzívnej‰ie ako
predt˘m. Aj v t˘chto prípadoch je
podstatou práce predov‰etk˘m
terénna práca, opakované pohovory s ãlenmi rodín, poskytovanie
odborného poradenstva, v prípade
potreby ich distribúcia k ìal‰ím
odborn˘m pracovníkom. V aktív8
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nej spolupráci s rodinou, dieÈaÈom
i ‰ir‰ou rodinou a taktieÏ s obcami
a ìal‰ími subjektmi, ako sú ‰kolské, zdravotnícke zariadenia ãi
ne‰tátne organizácie, smerujú
svoje ãinnosti k pozitívnym zmenám sociálnej situácie rodiny, a to
za aktívnej úãasti a podielu ãlenov
rodiny na t˘chto zmenách. Sociálni pracovníci vytvárajú plány
v˘konu v˘chovn˘ch opatrení
v spolupráci so samosprávami,
prípadne akreditovan˘mi subjektami. Následne tieto plány pravidelne vyhodnocujú a sledujú plnenie
ich úãelu.

DieÈa v ústavnej
starostlivosti
Niekedy v‰ak nastanú aj situácie,
v ktor˘ch dochádza k ohrozeniu
práv dieÈaÈa aÏ do takej miery,
kedy je potrebné dieÈa z rodiny
vyÀaÈ a nariadiÈ ústavnú starostlivosÈ. Vo veºkej miere ide o prípady, ak je v˘chova dieÈaÈa váÏne
naru‰ená a iné v˘chovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak
z in˘ch váÏnych dôvodov nemôÏu
rodiãia v˘chovu dieÈaÈa zabezpeãiÈ, prípadne ak sa dieÈa ocitlo bez
akejkoºvek starostlivosti alebo je
jeho Ïivot a zdravie ohrozené.
Cieºom práce sociálneho pracovníka po umiestnení dieÈaÈa do
ústavnej starostlivosti je práca
s rodinou, ktorá je zameraná
najmä na prirodzené sociálne
prostredie dieÈaÈa, na jeho obnovu, na zlep‰enie a udrÏiavanie
vzÈahov a kontaktov medzi rodiãmi a deÈmi navzájom, zlep‰enie
vzÈahov medzi rodiãmi. Prvorad˘m krokom je stanovenie sociálnej diagnózy, v ktorej pomenúva

príãiny sociálneho problému
v rodine, ‰pecifikuje, ãi spoãíva
v naru‰en˘ch vnútorn˘ch, prípadne vonkaj‰ích vzÈahoch a postojoch. Individuálna sociálna práca
s rodiãom sa v˘znamne podieºa
a napomáha zreálneniu cieºov stanoven˘ch v pláne sanácie rodiny.
Pri stanovení sociálnej diagnózy
sociálny pracovník vyuÏíva rôzne
metódy získavania informácií ako
zámern˘ sociálny rozhovor s dieÈaÈom, ktor˘m dostáva informácie
o tom, ako ono vníma príãiny jeho
umiestnenia, ìalej ‰truktúrovan˘
sociálny rozhovor s kaÏd˘m rodiãom dieÈaÈa zvlá‰È a cielen˘ sociálny rozhovor s obidvoma rodiãmi.
V˘stupom t˘chto rozhovorov je
vypracovanie sociálnej anamnézy,
ktorá zah⁄Àa zistenie príãin
a dôvodov vzniku problému.
Súãasne identifikuje sociálnu rolu,
v ktorej rodiã, resp. dieÈa zlyhalo.
Poznaním v˘vojového procesu
rodiãov a informáciami získan˘mi
rozhovormi s blízkymi príbuzn˘mi
– star˘mi rodiãmi, súrodencami
rodiãov, ‰ir‰ou komunitou a taktieÏ získan˘mi informáciami zo
strany obcí, ‰kolsk˘ch i zdravotníckych zariadení, ktoré dotvárajú
celkov˘ obraz o rodine, odhaduje
dynamiku moÏností, rie‰ení, zvaÏuje schopnosti a predpoklady
rodiãov problém vyrie‰iÈ.

Plán sociálnej práce
Na základe sociálnej anamnézy
sociálny pracovník vypracováva
plán sociálnej práce s rodinou,
ktorého ciele musia byÈ jasné,
zrozumiteºné a dosiahnuteºné pre
konkrétnych rodiãov. Dosiahnutie
cieºov si vyÏaduje ich aktívnu
spoluprácu na rie‰ení nepriaznivej
sociálnej situácii, na odstránení
príãin, ktoré viedli k vyÀatiu dieÈaÈa z rodiny. Sociálny pracovník
v zmysle napæÀania plánu sociálnej práce s rodinou zabezpeãuje,
aby rodiãia udrÏiavali kontakt
s dieÈaÈom najmä osobn˘mi
náv‰tevami v zariadení. Súãasne
podnecuje rodiãov k intenzívnej‰ím kontaktom a zlep‰ovaniu ich
vzájomného vzÈahu prostredníctvom krátkodob˘ch neskôr dlhodob˘ch pobytov dieÈaÈa v rodine.
8/2007
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Samozrejme, predchádza tomu
sociálna práca so samotn˘mi
rodiãmi, smerovaná k zmenám ich
postojov k Ïivotu, k ich aktívnemu
úsiliu zmeniÈ svoje patologické
správanie, k podpore ich vzájomn˘ch vzÈahov. Súãasne je nevyhnutné poskytovaÈ rodinám odbornú pomoc a poradenstvo aj pri rie‰ení otázok ich b˘vania, zamestnanosti, sociálnych i zdravotn˘ch
problémov, a to za úzkej participácie obce i ìal‰ích subjektov
pôsobiacich v tejto oblasti.
Plán sociálnej práce s rodinou
vypracovan˘ a realizovan˘ sociálnym pracovníkom príslu‰ného
úradu je podkladom a v˘chodiskom pre prácu sociálneho pracovníka detského domova s dieÈaÈom
a jeho rodinou. âinnosÈ sociálneho
pracovníka v zariadení je smerovaná hlavne na kontakt dieÈaÈa s rodinou. Pri adaptácii dieÈaÈa v detskom domove ide hlavne o kontakt písomn˘ a osobné náv‰tevy
rodiãov v zariadení. Zo strany detského domova je snaha v ão najväã‰ej miere umoÏniÈ a vytvoriÈ
podmienky pre nav‰tevovanie
detí, vytvorením priestorov˘ch
podmienok pre krátkodob˘ pobyt
rodiãov v zariadení, kde sa rodiãia
spolu so svojím dieÈaÈom môÏu
stretávaÈ.

Detské domovy
a samospráva
Po adaptácii dieÈaÈa organizuje
jeho náv‰tevu v rodine v súãinnosti so sociálnym pracovníkom príslu‰ného úradu, ktor˘ s dieÈaÈom
a jeho rodinou pracoval aj pred
umiestnením dieÈaÈa do detského
domova. Pokiaº sa pomery v rodine prostredníctvom sociálnej
práce s rodinou zmenia k lep‰iemu, dieÈaÈu je umoÏnen˘ dlhodobej‰í pobyt u biologick˘ch rodiãov
poãas víkendov a prázdnin. Aj tu
je priestor pre prácu sociálnych
pracovníkov detského domova
a úradov práce, kedy dochádza
k opätovnému skon‰tatovaniu príãin umiestnenia dieÈaÈa, resp. prehodnoteniu nov˘ch skutoãností,
ktoré nastali. V˘znamn˘ podiel na
zabezpeãení vhodn˘ch podmienok
pre pobyt dieÈaÈa v rodine môÏu
8/2007

maÈ i obce, a to aj v ãase samotného pobytu dieÈaÈa doma, kedy
v rámci spolupráce s príslu‰n˘m
úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny a detsk˘m domovom
môÏu poskytnúÈ rodine okamÏitú
pomoc, poradenstvo a dohliadnuÈ
na úroveÀ starostlivosti o dieÈa.
Z dôvodu kvalitnej‰ieho vypracovávania plánov sociálnej práce
s rodinami a deÈmi umiestnen˘mi
v ústavnej starostlivosti a ich
následnej realizácii, prioritne
v zmysle sanácie rodinného prostredia, je veºk˘m prínosom novej
legislatívy vymedzenie kompetencie samosprávy. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele zaväzuje obce podieºaÈ sa
na rozhodovaní o ìal‰om v˘voji
detí s nariadenou ústavnou starostlivosÈou, a to najmä finanãnou
pomocou na úpravu a obnovu
rodinn˘ch pomerov detí vrátane
bytov˘ch a sociálnych pomerov.

Sanácia rodinného
prostredia
V rámci sanácie rodinného
prostredia je moÏné kladne hodnotiÈ poskytovanie finanãn˘ch prostriedkov na zabezpeãenie dopravy
zo strany samosprávy na realizáciu
náv‰tev rodiãov, ktor˘ch maloleté
deti sú umiestnené v zariadeniach
na v˘kon ústavnej starostlivosti,
s cieºom upevÀovania vzájomn˘ch
vzÈahov detí a biologickej rodiny.
V prípade neúspe‰nosti sanácie
rodinného prostredia v zákonom
stanovenej lehote (jeden rok po
umiestnení dieÈaÈa do zariadenia
na v˘kon ústavnej starostlivosti)
platná legislatíva ukladá povinnosÈ
obciam poskytovaÈ zariadeniam,
v ktor˘ch sú deti umiestnené,
finanãn˘ príspevok v pevne stanovenej mesaãnej v˘‰ke, z ktorého sa
vytvárajú ich úspory.
V doteraj‰om období platnosti
novej legislatívy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí prax ukázala, Ïe nie v‰etky samosprávy
obcí sú na jej plnenie dostatoãne
pripravené. Samosprávy miest
spravidla aktívne plnia svoje právomoci a povinnosti, a to v kooperácii s úradmi práce, sociálnych
vecí a rodiny, detsk˘mi domovmi
i ìal‰ími subjektmi. Samosprávy
obcí sa v‰ak v prevaÏnej miere

svojich úloh a kompetencií zriekajú a prená‰ajú ich na ‰tátnu
správu. Je preto nevyhnutné
v budúcom období spoluprácu
s t˘mito samosprávami e‰te skvalitÀovaÈ a prehlbovaÈ. V celom
procese práce s rodinou a dieÈaÈom, a to nielen poãas pobytu dieÈaÈa v detskom domove, ale aj pred
jeho umiestnením, ãi po jeho prepustení patrí dôleÏité miesto aj
akreditovan˘m subjektom, ktoré
môÏu aktívne v záujme rodín
a detí pôsobiÈ. V uplynulom období sa spolupráca akreditovan˘ch
subjektov s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny postupne rozvíjala a v mnoh˘ch prípadoch
pozitívne ovplyvnila v˘voj situácie v rodinách detí.

Sociálni
pracovníci
Práca s rodinami a dieÈaÈom,
ochrana jeho práv a záujmov si
vyÏadujú kvalitn˘ch a odborne
zruãn˘ch sociálnych pracovníkov
na úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny, ale aj v detsk˘ch domovoch a v samosprávach. Sociálny
pracovník by mal maÈ predpoklady vnímaÈ sociálne problémy, nielen im rozumieÈ, ale vedieÈ ich
analyzovaÈ a v spolupráci s rodinou aj pomôcÈ produktívne rie‰iÈ.
KaÏd˘ sociálny problém, prípad
vyÏaduje od sociálneho pracovníka vÏdy plodn˘ v˘kon s plnou
reakciou na spôsob realizácie.
V podstate vÏdy stojí pred úplne
novou, nepoznanou polohou problému a to si vyÏaduje nutnosÈ
sociálnej inteligencie a primeranej
empatie, aby re‰pektoval oprávnené sociálne poÏiadavky rodiny.
Cieºom jeho práce je dosiahnutie
ão najvy‰‰ieho moÏného stupÀa
kvalitného Ïivota rodiny so zabezpeãením najvhodnej‰ích podmienok pre Ïivot a rozvoj dieÈaÈa. V prípade dieÈaÈa umiestneného v detskom domove – urãite jeho návrat
do rodiny, ktorá je v‰ak na dieÈa
pripravená a je schopná zabezpeãiÈ
jeho v˘chovu a starostlivosÈ.
Mgr. Emília Cibuľová,
pracovníčka pre DeD
v Nitrianskom kraji
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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ÚPSVR
DÀa 6. augusta 2007 bola poradou vedenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny schválená Koncepcia rozvoja ‰pecializovan˘ch
poradensko-psychologick˘ch sluÏieb klientom drogovo a inak
závisl˘m a klientom ohrozen˘m drogovou a inou závislosÈou
v podmienkach referátov poradensko-psychologick˘ch sluÏieb
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príprava a v˘chodiská
V˘chodiskov˘mi materiálmi pri príprave
koncepcie boli najmä Národn˘ program
boja proti drogám na r. 2004 – 2008,
Akãn˘ plán realizácie Národného programu boja proti drogám na obdobie
r. 2004 – 2008 v rezorte práce sociálnych
vecí a rodiny, Protidrogov˘ akãn˘ plán
Európskej únie (2005 – 2008) a Zákon
ã. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej

sluÏieb. ·tvrtá ãasÈ obsahuje návrh opatrení a postupnosÈ realizaãn˘ch krokov
v rozmedzí rokov 2007 – 2012.

Pracoviská RPPS
V súãasnej dobe v‰etky pracoviská
RPPS plnia úlohy v zmysle zákona
ã. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele.
V súãasnosti neexistujú ‰pecializované

Nová koncepcia
špecializovaných služieb
ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov. Príprave predchádzala detailná
anal˘za ãinnosti ‰pecializovan˘ch pracovísk b˘val˘ch Centier poradenskopsychologick˘ch sluÏieb (CPPS)
v oblasti prevencie drogov˘ch a in˘ch
závislostí. âinnosti v oblasti prevencie
závislostí v rámci rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny do r. 2005 vykonávali ‰pecializované poradenské pracoviská CPPS, ktoré transformáciou poradenského systému zanikli. Zámerom
koncepcie je rozpracovaÈ ìal‰í rozvoj
poradensko-psychologick˘ch sluÏieb
v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie vzniku závislostí.

Ciele a súãasti
Koncepcia pozostáva zo 4 ãastí: v prvej
sú vymedzené a charakterizované základné pojmy a terminológia v oblasti
prevencie látkov˘ch i nelátkov˘ch závislostí, ciele a princípy prevencie závislostí v podmienkach RPPS ÚPSVR.
Druhá obsahuje základné v˘chodiská
a struãn˘ popis súãasného stavu v oblasti prevencie závislostí v RPPS. V tretej je rozpracovan˘ koncepãn˘ rámec
‰pecializovan˘ch poradensko-psychologick˘ch sluÏieb v oblasti prevencie závislostí v podmienkach RPPS ÚPSVR,
popis ãinností, metód a nástrojov, kvalifikaãné, personálne a materiálnotechnické podmienky pre v˘kon t˘chto
10
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pracoviská v rámci RPPS ani odborníci, ktorí by sa ‰pecificky zaoberali
prácou s rodinou s problémom závislosti. Koncepcia tento stav rie‰i a navrhuje rie‰enia, ktoré budú viesÈ k rozvoju t˘chto ‰pecializovan˘ch sluÏieb
v podmienkach RPPS.

Pracovníci referátov
Práca odborníka (poradcu, psychológa)
v tejto oblasti je veºmi nároãná. Kvalifikovan˘ odborník by mal vedieÈ vypracovaÈ a realizovaÈ autorské programy
primárnej aj sekundárnej prevencie
pre identifikovanú cieºovú skupinu
v rezorte, mal by vedieÈ uplatÀovaÈ
‰pecifické poradenské a psychoterapeutické prístupy a metodiky pri práci
s klientmi, ktorí experimentujú s drogou alebo zneuÏívajú rôzne druhy ãinností, ktoré môÏu vyvolaÈ závislosÈ
(napr. gambling), mal by vedieÈ efektívne podporiÈ rodinn˘ systém závislého
a to v prípadoch pred jeho lieãbou, ako
aj poãas a po lieãbe. Koncepcia navrhuje rôzne typy programov a metód,
ktoré sa dajú v jednotliv˘ch fázach starostlivosti o klientov uplatniÈ. Je pritom
potrebné zdôrazniÈ, Ïe ‰pecializovaní
odborníci z RPPS nebudú t˘mi, ktorí
lieãia závislosti, ale t˘mi, ktorí budú
poskytovaÈ ‰pecializované poradenstvo
klientom ohrozen˘m závislosÈou a predov‰etk˘m budú cieliÈ svoje poradenské a psychoterapeutické intervencie

smerom k rodine, ktorá je experimentovaním, alebo závislosÈou svojho ãlena
ohrozená a oslabená. Cieºov˘mi skupinami odbornej práce v rámci ‰pecializovan˘ch poradensko-psychlogick˘ch
sluÏieb budú klienti OSPO a SK (napr.
deti detsk˘ch domovov). V rámci
sekundárnej prevencie to budú tí klienti, ktorí sú ohrození závislosÈou, experimentujú s psychoaktívnymi látkami,
alebo ãinnosÈami, ktoré vyvolávajú
závislosÈ a rodinní príslu‰níci závisl˘ch. V terciárnej prevencii to budú
klienti, ktorí pre‰li lieãbou a resocializáciou a ãlenovia ich rodín. ëal‰ou cieºovou skupinou preventívnych aktivít
budú odborní zamestnanci v zariadeniach SPODaSK, ktorí sú v kontakte
s klientmi zariadení SPO a SK
a v rámci svojej profesionálnej praxe
realizujú aktivity prevencie závislostí.

âasov˘ harmonogram
V 4. ãasti koncepcia predkladá harmonogram realizácie svojich zámerov.
Vzhºadom na aktuálny stav a moÏnosti
RPPS je potrebné rozvojové zámery
realizovaÈ postupne. V 1. etape, v období rokov 2007 – 2008 urãené ÚPSVR
rozpracujú Koncepciu na svoje podmienky, priãom realizácia tejto etapy
vyÏaduje zabezpeãenie RPPS minimálne jedn˘m ‰pecializovan˘m odborníkom. OSPODSKaPPS ústredia PSVR
bude poskytovaÈ metodiku a supervíziu a organizovaÈ pracovné stretnutia
a vzdelávacie aktivity v spolupráci
s osobn˘m úradom ústredia.
V 2. etape, v r. 2009 – 2012, v‰etky
ÚPSVR (vãítane urãen˘ch ÚPSVR) rozpracujú rozvojovú koncepciu tak, aby
boli v‰etky úrady pripravené zabezpeãiÈ ‰pecializované poradensko-psychologické sluÏby pre oblasÈ závislostí.
S rozpracovaním koncepcie súvisí aj
potreba ìal‰ieho vzdelávania odborníkov, ktorá je plánovaná na obdobie
rokov 2008 – 2012. V‰etky rozvojové
aktivity, ktoré vypl˘vajú z koncepcie
budú priebeÏne evaluované. Predpokladáme, Ïe rozvoj ‰pecializovan˘ch
poradensko-psychologick˘ch sluÏieb
bude maÈ pozitívny dopad na jednotlivcov a rodiny, ktoré sa ocitli v komplikovan˘ch Ïivotn˘ch situáciách
a ktoré potrebujú cielenú ‰pecializovanú pomoc a podporu.
Mgr. Vladimír Hambálek,
PhDr. Zuzana Mardiaková,
ÚPSVR
8/2007
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Kauza Privilégium
lacné sústo pre médiá?
posledn˘ch dÀoch na adresu
mojej osoby slovenské bulvárne a, Ïiaº, aj niektoré seriózne
médiá – ãesÈ v˘nimkám ako sú Hospodárske noviny – zverejnili sériu informácií, ktoré vyvolávajú dojem, Ïe som
spáchala skutky, ktoré sa dajú prirovnaÈ div nie k hrdelnému trestnému
ãinu. NebyÈ etického rozmeru tejto –
takzvanej Tomanovej kauzy, v ãase
uhorkovej sezóny mohla táto „r˘chlo
kvasená uhorka“ zostaÈ len lacn˘m
sústom pre bulvárne médiá. TakÏe na
vysvetlenie pre t˘ch, ktorí majú záujem
o informácie, a nie o lacné senzácie.

V

„

pôsobenie v oblasti sociálnych sluÏieb za posledn˘ch 25 rokov sa totiÏ
spája prakticky so zástupcami v‰etk˘ch in‰titúcií poskytujúcich sociálne sluÏby na Slovensku, s ktor˘mi
som bola v osobnom kontakte
v rámci konkrétnych vzdelávacích
a rozvojov˘ch aktivít, overovania
osobitnej odbornej spôsobilosti riaditeºov, ich zástupcov a ìal‰ích zamestnancov t˘chto zariadení. Minimálne
90 percent z nich som poznala
a poznám osobne. Bolo by zlé, ak by
to tak nebolo. V tomto prostredí som
sa pohybovala prakticky cel˘ Ïivot.

Negatívna publicita je naozaj

to posledné, ão tieto zariadenia
a ich klienti a zamestnanci potrebujú
Médiá kon‰tatovali, Ïe som schválila dotáciu neziskovej organizácii
Privilégium, ktorá nezaplatila dlhy
voãi daÀov˘m úradom a má nedoplatky voãi Sociálnej poisÈovni.
A ktorú som pred nástupom na
ministersk˘ post „riadila“. Aké
povrchné kon‰tatovanie... Faktom je,
Ïe v neziskovej organizácii som pôsobila krátke obdobie 9 mesiacov
vo funkcii manaÏérky pre projekty,
metodiku a poradenstvo v sociálnych
sluÏbách, ktorá nemala niã spoloãné
s ãlenstvom v ‰tatutárnych orgánoch
uvedenej neziskovej organizácie.
Moja práca spoãívala v príprave
aktivít zameran˘ch na poskytovanie
sociálnych sluÏieb, t. j. pomoci star‰ím ºuìom a obãanom s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím. SnaÏili sme sa
t˘mto ºuìom poskytovaÈ takú starostlivosÈ, ktorá znamenala zabezpeãenie
základn˘ch Ïivotn˘ch potrieb na
dôstojnej úrovni. Akákoºvek ekonomická agenda bola mimo mÀa.
SpájaÈ ma s jedn˘m konkrétnym
subjektom poskytujúcim sociálne
sluÏby je skutoãne irelevantné. Moje

8/2007

“

Preto pridelenie akejkoºvek dotácie
sa odvíja aj z môjho osobného poznania konkrétneho subjektu a situácie
v Àom. DôleÏitá informácia pre nezainteresovan˘ch – postup pri udeºovaní dotácií je nasledovn˘: Ïiadosti
posudzujú najskôr traja nezávislí
hodnotitelia. Ak projekty získajú
potrebn˘ poãet bodov, následne ich
posudzuje deväÈãlenná komisia zloÏená z odborníkov, ktorá mi odporúãa projekty na schválenie. Ministerka
zmluvy uÏ len dostane na podpis.
Po mojom odchode z uvedenej
neziskovej organizácie na post ministerky som neviedla Ïiadne rokovania
so ‰tátnymi in‰titúciami, ktoré sú
v pozícii jej veriteºa. Musím v‰ak
kon‰tatovaÈ e‰te ìal‰í opomínan˘ fakt:
nezisková organizácia Privilégium
nie je jedin˘m subjektom v sfére sociálnych sluÏieb, ktor˘ má záväzky
voãi verejn˘m in‰titúciám a súãasne
dostal z ministerstva finanãné prostriedky – presne v súlade s platn˘m
v˘nosom o udeºovaní dotácií z roku
2005. Ak má platiÈ rovnak˘ meter,
potom povedzme, Ïe niekoºko sub-

jektov s podobnou náplÀou ãinnosti,
napríklad obãianske zdruÏenia Ajhºa,
ãlovek, Bytãa alebo Rezonal Drienovská Nová Ves...) tieÏ dostalo od predchádzajúceho vedenia ministerstva
(ª. Kaník a I. Radiãová) dotácie, priãom mali a doposiaº aj majú nevyrovnané pohºadávky voãi Sociálnej
poisÈovni... Vtedy to nebola kauza
a dnes je? Asi nezostáva niã iné, len
si „posvietiÈ“ na konkrétne príklady
z minulosti a tro‰ku pripomenúÈ prax
mojich predchodcov...
Smutné v‰ak je, Ïe sa akosi stratila
podstata problému a Ïe sa zariadenia
sociálnych sluÏieb zaãínajú skloÀovaÈ najmä v negatívnych súvislostiach. Negatívna publicita je naozaj
to posledné, ão tieto zariadenia,
ich klienti a zamestnanci potrebujú.
Nikto uÏ nehovorí o tom, Ïe na Slovensku je vy‰e 13-tisíc ãakateºov na
sluÏby t˘chto zariadení a Ïe ãakacia
doba sa pohybuje od 2 do 16 rokov.
Aj to je jeden z dôvodov, preão treba
t˘mto zariadeniam pomáhaÈ a podporovaÈ ich. Skúsme sa teda pozeraÈ
na problematiku zariadení sociálnych
sluÏieb a ich pomoci zo strany ‰tátu
aj touto optikou. A v prípade preukázania ‰pekulatívneho konania t˘ch,
ktorí tento systém zneuÏijú, treba
urobiÈ záver a zjednaÈ nápravu. Tak
ako v prípade Privilégia. OpäÈ sa
v‰ak musím dôrazne ohradiÈ voãi
spojeniu mojej osoby s neãestn˘m
konaním vedenia spomenutej neziskovej organizácie.
Mimochodom, zaujímavé je, Ïe
Ïiaden z novinárov nepriniesol poãas
celého obdobia konkrétnu informáciu
o tom, ktor˘ zákon, v akom paragrafe
ãi ustanovení som poru‰ila. Ak uÏ
teda vyslovili „A“, je etické dopovedaÈ aj „B“. Nehodí sa to? Alebo sa
etikou môÏu oháÀaÈ len novinári?
V súlade s etikou a zákonom povaÏujem rozhodnutie o navrátení dotácie
a súvisiace opatrenia zo svojho
ministerského postu za definitívnu
bodku za témou neziskovej organizácie Privilégium.
Viera Tomanová,
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Materiál bol uverejnen˘ 16. 8. 2007
v denníku Hospodárske noviny
v rámci rubriky názory a anal˘zy
na str. 7.
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EURES

Chcete pracovať v Európskej únii?
Je uÏ dlho povaÏované za spájací most medzi západnou Európou
a Ruskom. V súãasnosti je tu moÏné podnikaÈ bez obmedzení,
Loty‰sko sa snaÏí zatraktívniÈ podnikateºské prostredie pre
zahraniãn˘ch investorov.

âo budete vo Fínsku
potrebovaÈ?
Obãania ktorejkoºvek ãlenskej krajiny
EÚ sa môÏu pohybovaÈ vo Fínsku bez
nutnosti ÏiadaÈ o povolenie na pobyt.
Ak chcete v krajine pracovaÈ viac ako
3 mesiace, je nutné, aby ste poÏiadali
o povolenie na pobyt. Povolenie na
pobyt sa zvyãajne udeºuje na dobu
5 rokov. Ak v‰ak pracovn˘ pomer trvá
menej ako 1 rok, je udelené povolenie

www.proffice.com, www.rekry.com
a www.uranusfin.com. Inzeráty sú vo
fínãine, ‰védãine, ale aj angliãtine.
Minimálna mzda nie je zákonom
stanovená. Je zakotvená v kolektívnych
zmluvách. Obvykle je pracovná doba
40 hodín t˘Ïdenne. V kolektívnej
zmluve môÏe byÈ dohodnutá i krat‰ia
pracovná doba. Nadãasová práca je
limitovaná. Zamestnávatelia musia
poskytnúÈ dovolenku v dæÏke 24 a viac

viaceré ‰tipendijné programy na 3 aÏ
12 mesiacov najmä mlad˘m postgraduantom orientovan˘m na v˘skum.
Poãas semestra môÏu ‰tudenti vo Fínsku pracovaÈ bez povolenia maximálne 20 hodín t˘Ïdenne. V letn˘ch
mesiacoch neplatí pre zahraniãn˘ch
‰tudentov Ïiadne obmedzenie v súvislosti s prácou. ·tudenti, ktorí vo
Fínsku nav‰tevujú ‰kolu a pracujú ako
au-pair, z ãlensk˘ch krajín EÚ povolenie k pobytu vo Fínsku nepotrebujú.
Ak ich pobyt presiahne 90 dní, sú
povinní sa registrovaÈ v miestne príslu‰nom oddelení fínskej polície:
www.uvi.fi

FÍNSKO
na pobyt len na obdobie trvania pracovného pomeru. Povolenie na pobyt
môÏete získaÈ na príslu‰nej policajnej
stanici v mieste vá‰ho pobytu vo Fínsku – registraãn˘ poplatok je 40 EUR.
K Ïiadosti potrebujete:
 formulár, ktor˘ dostanete na oddeleniach miestnej polície;
 sobá‰ny list;
 informácie od zamestnávateºa
o dæÏke pracovného pomeru;
 fotografiu;
 informácie o va‰om finanãnom
zabezpeãení;
 pas alebo obã. preukaz.

Ako sa uchádzaÈ
vo Fínsku o prácu?
Prostredníctvom inzerátov – noviny
hlavného mesta a okolia, Helsingin
Sanomat, publikujú voºné pracovné
miesta na svojej webovej stránke:
www.helsinginsanomat.fi. KaÏd˘
druh˘ t˘ÏdeÀ vydáva fínske ministerstvo práce noviny Tyomarkkinat, ktoré
obsahujú stovky inzerovan˘ch pracovn˘ch ponúk. Internetové adresy:
www.europa.eu.int/eures – medzinárodn˘ portál pre pracovnú mobilitu,
www.aarresaari.net, www.jobline.fi,
www.manpower.fi, www.oikotie.fi,
www.olsten.fi, www.pib.fi,
12
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pracovn˘ch dní v závislosti od dæÏky
trvania pracovného pomeru.

Prechodné obdobie
Od 1. 5. 2006 Fínsko neuplatÀuje voãi
nov˘m ãlensk˘m krajinám prechodné
obdobie, tzn. Ïe obãania t˘chto krajín
majú voºn˘ vstup na fínsky trh práce
a nie je potrebné ÏiadaÈ o pracovné
povolenie.

·túdium
·túdium vo Fínsku hradí ‰tát v spolupráci so samosprávou. Univerzity
a technické ‰koly v‰ak môÏu spoplatÀovaÈ uãebnice, ubytovanie a stravu.
Krajina má 20 univerzít a asi tri desiatky odborn˘ch vysok˘ch ‰kôl. ·túdium
je ãasto v angliãtine – uchádzaã o ‰túdium musí maÈ potvrdenie o znalosti
jazyka, na niektor˘ch odboroch je v‰ak
potrebn˘ aj fínsky jazyk. V‰etky vzdelávacie in‰titúcie majú oddelenia, ktoré
sa venujú zahraniãn˘m ‰tudentom.
Odporúãame obrátiÈ sa na ne minimálne rok pred plánovan˘m ‰túdijn˘m
pobytom. Zoznam vysok˘ch ‰kôl nájdete aj na stránke ministerstva ‰kolstva
www.oph.fi.
Fínska vláda poskytuje prostredníctvom Fínskeho centra pre medzinárodnú mobilitu (CIMO, www.cimo.fi)

Uznávanie diplomov
a kvalifikácií
Tí, ktorí získali diplom v zahraniãí,
môÏu poÏiadaÈ o uznanie kvalifikácie
od Národného úradu pre vzdelávanie
(National Board of Education). Rozhodnutie o uznaní kvalifikácie sa vydáva na
základe Ïiadosti, ktorej formulár je moÏné získaÈ priamo na Národnom úrade.
Formulár je moÏné tieÏ vyplniÈ na
internetovej stránke www.oph.fi/info/
recognition, alebo oÀ môÏete poÏiadaÈ
e-mailom na: recognition@oph.fi. V‰etky nevyhnutné prílohy sú v zozname
in‰trukcií pre vyplnenie formulára Ïiadosti. Formulár Ïiadosti je vo fínskom,
‰védskom a anglickom jazyku. Rozhodnutie o uznaní kvalifikácie sa vydáva
iba vo fínskom a ‰védskom jazyku.
Za rozhodnutie a za spracovanie rozhodnutia je potrebné zaplatiÈ poplatok.
Informácie o podmienkach uznávania
kvalifikácie moÏno získaÈ na adrese
www.edu.fi.

Dane
Ak zaãnete vo Fínsku pracovaÈ, je
potrebné poÏiadaÈ na príslu‰nom daÀovom úrade o kartu daÀovníka, ktorú
zamestnávateº potrebuje pre úãely zdaÀovania vá‰ho príjmu. Sadzba dane
z príjmu pri pracovnom pomere trvajú8/2007
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com do 6 mesiacov je 35 %, nad 6 mesiacov je pri dani z príjmu progresivná daÀová sadzba. Spôsob zdanenia je
v tomto prípade totoÏn˘ s fínskymi
residentami. Viac informácií k daÀovej
problematike nájdete na stránkach:
www.vero.fi

Zdravotné a nemocenské
poistenie
Nemocensk˘ príspevok reprezentuje
kompenzáciu v prípade straty príjmu
v dôsledku doãasnej neschopnosti pracovaÈ. Je ho moÏné vyplácaÈ osobám
medzi 16-tym a 64-t˘m rokom Ïivota,
ktoré nie sú schopné v ãase práceneschopnosti vykonávaÈ svoju prácu alebo
inú podobnú prácu. V prípade zamestnania vo Fínsku ako prvú dôleÏitú vec
musíte si vybaviÈ tzv. KELA card – kartu
obdobnú ná‰mu preukazu poistenca niektorej zdravotnej poisÈovne. KaÏd˘, kto
chce v tejto severskej krajine stráviÈ aspoÀ niekoºko dní, by si mal vybaviÈ Európsky preukaz zdravotného poistenia.

Dôchodkové
zabezpeãenie
Do dôchodku odchádzajú ºudia vo veku
65 rokov. MôÏu odísÈ aj o päÈ rokov skôr,
ale potom sa musia uspokojiÈ s oveºa

niÏ‰ou penziou. Tá sa skladá z dvoch
ãastí – zo ‰tátneho príspevku a z toho, ão
si ãlovek poãas aktívneho Ïivota na‰etril
v penzijnom fonde. Informácie nájdete
na webovej stránke: www.etk.fi.
 Úradn˘ jazyk: Fínsko je oficiálne
dvojjazyãné, tzn., Ïe úradn˘m jazykom je okrem fínãiny aj ‰védãina.
V súãasnosti sa v ‰kolách celého
Fínska uãí angliãtina, ktorou sa je
moÏné dohovoriÈ takmer v‰ade. Fínãina patrí medzi ugrofínske jazyky.
Mena:
Euro/EUR

Hlavné
mesto: Helsinki

(560 000 obyvateºov a v aglomerácii
s mestami Espoo a Vantaa 1 050 000
obyvateºov)
 Internetov˘ kód krajiny: .fi
Medzinárodné tel. smerovacie ãíslo:
 zo zahraniãia do Fínska:
00 358 + ãíslo tel. úãastníka
 z Fínska do zahraniãia:
00 + kód krajiny, kód mesta a ãíslo
tel. úãastníka
UÏitoãné adresy:
 Veºvyslanectvo Fínska
Palisády 29, 811 06 Bratislava
Slovenská Republika

tel.: +421/2/5980 51 11
fax: .: +421/2/5980 5120
e-mail: sonamat.brt@formin.fi
 Generálny konzulát Fínska
Moyzesova 5, 811 05 Bratislava
Slovenská Republika
tel.: +421/2/544 341 71
 Veºvyslanectvo SR vo Fínsku
Embassy of the Slovak Republic
Annankatu 25, 00100 Helsinki
Fínsko (Finland)
tel.: 00358-9/6811 7810 (sekretariát)
00358-9/6811 7814 (Konz. odd.)
00358-9/6811 7818 (Ekon. odd.)
fax: 00358-9/6811 7820
e-mail: skemb.hels@sci.fi
UÏitoãné web stránky:
 www.mol.fi – Úrad práce
 www. finland.cimo.fi – Centrum pre
medzinárodnú mobilitu (CIMO)
 www.etk.fi – Fínske centrum pre
dôchodky
www.kela.fi
– Sociálna poisÈovÀa

www.europa.eu.int/eures
– portál

pre medzinárodnú mobilitu
Mgr. Ľubica Cibulová,
EURES poradkyňa ÚPSVR Nitra

Raňajky so zamestnávateľmi
V období 7. – 28. 6. 2007 sa na vybran˘ch 22 úradoch práce
uskutoãnila pilotná akcia pod názvom „RaÀajky so zamestnávateºmi“. Aktivita, ktorá vyplynula zo schváleného plánu aktivít
siete EURES a bola hradená zo zdrojov grantu EURES, spojila na
pôde úradov práce vo vzájomnej diskusii kºúãov˘ch zamestnávateºov jednotliv˘ch regiónov a vybran˘ch zamestnancov a predstaviteºov jednotliv˘ch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
RaÀajky so zamestnávateºmi boli na úradoch práce organizované v rann˘ch
hodinách, zamestnávatelia si na nich
mohli pri káve a obãerstvení v príjemnej
a uvoºnenej atmosfére vypoãuÈ niekoºko
prezentácií o ãinnosti úradu a o sluÏbách, ktoré im poskytuje. O tom, Ïe bolo
o ãom diskutovaÈ, hovorí aj fakt, Ïe na
väã‰ine stretnutí sa posedenie predæÏilo
z pôvodne plánovanej jednej hodiny na
niekoºko hodín, dokonca sa na niektor˘ch úradoch predæÏilo aÏ do obeda.
Medzi témy, o ktor˘ch sa tu hovorilo,
patrili najmä organizaãné zmeny v ‰truktúrach úradov vo vzÈahu k zamestnávateºom, nedostatoãná prepojenosÈ trhu

8/2007

práce a vzdelávacieho systému, moÏnosti ãerpania príspevkov cez národné
projekty, zamestnávanie cudzincov na
Slovensku, nedostatkové profesie v regiónoch, celková úroveÀ spolupráce
s úradmi práce a moÏnosti zlep‰enia do
budúcnosti, zamestnávanie znev˘hodnen˘ch skupín obãanov, systém EURES
a celkové portfólio sluÏieb, ktoré úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny vedia
zamestnávateºom poskytnúÈ. Odznelo
tieÏ mnoho návrhov na tipy pre roz‰írenie a skvalitnenie sluÏieb, v niektor˘ch
prípadoch v‰ak aj kritika na nedostatoãnú úroveÀ komunikovania úradu smerom k zamestnávateºom.

Na predmetnej akcii sa zúãastnilo
spolu 206 zástupcov kºúãov˘ch zamestnávateºov z regiónov pôsobnosti
22 vybran˘ch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, priãom najviac,
21 zamestnávateºov, sa zúãastnilo
stretnutia na ÚPSVR v âadci. Zúãastnení zamestnávatelia privítali usporiadanie tejto aktivity a vyjadrili veºk˘
záujem o pravidelné stretávanie sa
so zástupcami ÚPSVR na fórach tohto
typu aj do budúcnosti. Viacerí boli príjemne prekvapení, Ïe pre nich úrady
práce pripravili skutoãné raÀajky, Ïe to
nebol len pracovn˘ názov akcie.
SieÈ EURES, ktorá je nositeºom tejto
aktivity plánuje ìal‰ie RaÀajky so zamestnávateºmi na október roku 2007,
tentokrát uÏ so zapojením v‰etk˘ch
46 úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny.

Ing. Boris Katuščák,
riaditeľ odboru MV ÚPSVR
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Prijali sme nové výzvy

roku 2002 aÏ dodnes
sme v okrese Galanta
svedkami prudkého
ekonomického rozvoja. Zásluhu
na tomto stave má popri uÏ existujúcich zamestnávateºoch príchod
kºúãov˘ch zahraniãn˘ch investorov, hlavne SAMSUNG ELECTRONICS SLOVAKIA, s. r. o., Galanta
a jeho subdodávateºov. Uvedená
skutoãnosÈ spôsobila v˘razné zníÏenie miery nezamestnanosti, ktorá
k 30. 6. 2007 predstavovala 4,4 %.
Táto skutoãnosÈ nastoºuje potrebu
orientovaÈ na‰e sluÏby na skupinu
znev˘hodnen˘ch uchádzaãov
o zamestnanie, ktorá tvorí zhruba
60 % z celkového poãtu UoZ.
Problémom sa javí aj uspokojovanie aktuálnych potrieb trhu práce,
kde k dne‰nému dÀu potrebujeme
obsadiÈ 1 289 voºn˘ch pracovn˘ch
miest. Je to v˘zva pre mÀa a mojich spolupracovníkov, aby sme
obstáli v stále sa zväã‰ujúcej konkurencii agentúr doãasného zamestnávania, ktoré zaãínajú váÏne
konkurovaÈ ãinnostiam úradov
práce.
Ako dosiahnuÈ tento stav? Cestu
vidíme v intenzívnom uplatÀovaní
nástrojov aktívnej politiky trhu
práce, hlavne v prispôsobovaní sa
potrebám zamestnávateºov, v realizácii vzdelávania a prípravy pre
trh práce a poradensk˘ch aktivít
tak, aby uplatnenie na trhu na‰la

Od
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väã‰ina uchádzaãov o zamestnanie. V spolupráci s vybran˘mi
zamestnávateºmi organizovanie
zamestnaneckej praxe, kde si sºubujeme lep‰ie v˘sledky v zamestnávaní práve znev˘hodnen˘ch
uchádzaãov o zamestnanie, pri získavaní pracovn˘ch návykov, ktoré
uÏ medziãasom mohli stratiÈ.
Tento stav sa nám v poslednom
období darí dosahovaÈ vìaka
intenzívnej komunikácii s nosn˘mi
zamestnávateºsk˘mi subjektmi.
V súvislosti s koncom ‰kolského
roka sme pripravení na prílev
absolventov do evidencie UoZ.
O túto skupinu UoZ je tradiãne
veºk˘ záujem, preto predpokladáme, Ïe aj v tomto roku sa nám ich
podarí r˘chlo zaãleniÈ do pracovného procesu. Problémom sa môÏe
javiÈ iba ‰truktúra ‰tudijn˘ch odborov. Tieto v súãasnosti nezohºadÀujú aktuálny dopyt trhu práce.
V na‰ej ãinnosti venujeme veºkú
pozornosÈ aj klientele odboru sociálnych vecí a rodiny, kde pri
zabezpeãovaní sluÏieb vypl˘vajúcich zo zákona sa snaÏíme orientovaÈ na‰e sluÏby viac smerom k terénnej sociálnej práci a v uÏ‰ej
spolupráci s obcami vãas identifikovaÈ problémové rodiny s dôrazom na dodrÏiavanie práv ochrany
dieÈaÈa. Pri zabezpeãovaní ãinností
a vychádzajúc zo skúseností v danej oblasti nám v regióne akútne
absentuje potreba zriadenia krízového centra, hlavne pre matky
s deÈmi. ÚPSVR v Galante sa smerom k zriadeniu daného centra
stáva jeho iniciátorom a chce vyuÏiÈ v‰etky moÏnosti, ktoré nám
ponúka nové programovacie obdobie 2007 – 2013 v oblasti sociálnej inklúzie.

Absolvent ‰koly sa musí pripraviÈ aj na to, Ïe sa môÏe
staÈ nezamestnan˘m. Najväã‰ou chybou, ktorú mladí
ºudia robia, je ich pasivita
a to, Ïe sa ãasto sa pri hºadaní nového zamestnania
spoliehajú na pomoc ‰tátu.
Absolvent ‰koly si môÏe
vybraÈ, ãi si zvolí spoluprácu
s úradom práce, alebo si
poradí sám. ByÈ alebo nebyÈ
na úrade práce? âerstv˘
absolvent ‰koly ºahko zistí,
Ïe na rozdiel od ãloveka,
ktor˘ bol primerane dlho
zamestnan˘, nemá nárok na
dávku v nezamestnanosti.

Nezamestna
inanãnú podporu môÏe absolvent získaÈ iba v prípade, ak
prejaví záujem o v˘kon absolventskej praxe (AP), ktorá je urãená
kaÏdému UoZ do 25 rokov veku,
vedenému v evidencii UoZ najmenej 15 dní. AP sa vykonáva najviac
6 mesiacov bez moÏnosti jej predæÏenia v rozsahu 20 hodín t˘Ïdenne.
Poãas vykonávania AP poskytuje
úrad absolventovi ‰koly pau‰álny
príspevok vo v˘‰ke 1700 Sk mesaãne na úhradu jeho nevyhnutn˘ch
osobn˘ch v˘davkov spojen˘ch
s vykonávaním AP.
ëal‰ou moÏnosÈou, ktorú nezamestnan˘ absolvent ‰koly má, je

F

Zaradenie absolventov na jednotlivé

Mgr. Vladimír Príbelský,
riaditeľ ÚPSVR Galanta
8/2007
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zaãaÈ podnikaÈ. Úrad práce mu ako
„znev˘hodnenému uchádzaãovi o zamestnanie“ môÏe poskytnúÈ príspevok
na samostatnú zárobkovú ãinnosÈ.
Tento príspevok predstavuje pre
región Galanta sumu 66 588 Sk.
PobudnúÈ v evidencii nezamestnan˘ch sa ãloveku nemusí oplatiÈ ani
preto, Ïe nikto zaÀho neplatí nemocenské, dôchodkové a poistenie
v nezamestnanosti (neprispieva si
na dôchodok, ani „nebuduje“ nárok
na takzvanú podporu, ak sa opäÈ
raz stane nezamestnan˘m), ibaÏe by
si ho sám platil, teda bol poisten˘
dobrovoºne. V˘nimkou je zdravotné
poistenie, za evidovaného nezamestnaného ho platí ‰tát.

‰kolách. Obsahom t˘chto stretnutí
je vysvetºovanie úãinkov základn˘ch právnych predpisov súvisiacich so vznikom a zánikom pracovno-právneho vzÈahu, rozdieloch
medzi prácou upravenou pracovnou zmluvou a dohodou o vykonaní práce, moÏnosÈou vykonávanie
brigádnickej práce ‰tudenta do
konca ‰kolského roka, povinnosti
obãana hradiÈ si svoje zdravotné
poistenie, atì. Samostatnou ãasÈou
venovanou tejto cieºovej skupine je
priblíÏenie moÏností ÚPSVR napomôcÈ absolventom pri hºadaní
zamestnania a zapájaním do pracovného procesu vykonávaním
absolventskej praxe.

 § 52 – Príspevok na aktivaãnú

6 UoZ
ãinnosÈ
§
53
–
Príspevok
na
dochádzku

4 UoZ
za prácou
§
56
–
Príspevok
na
zriadenie

2 UoZ
CHD a CHP
Najviac absolventov bolo
umiestnen˘ch cez príspevok na
vykonávanie absolventskej praxe.
Najväã‰í záujem prejavili organizácie ‰tátnej a verejnej správy,
ktoré preferujú absolventov s ekonomick˘m vzdelaním s maturitou
alebo absolventov gymnázií.
Absolventská prax je jednou
z foriem na získanie odborn˘ch
zruãností a praktick˘ch skúseností

naní absolventi a nástroje APTP
ÚPSVR v Galante evidoval
v I. polroku 2007 v priemere 161
absolventov ‰kôl, percentuálnym
podielom 6,36 % na celkovom
poãte UoZ .
Prílev absolventov ‰kôl sa oãakáva aÏ po 31. auguste. Do tejto
doby majú poberatelia prídavku na
dieÈa moÏnosÈ nárokovaÈ si ho aj
na absolventov stredn˘ch ‰kôl.
Tak ako v predchádzajúcich
rokoch, aj teraz ÚPSVR v Galante
venuje zv˘‰enú pozornosÈ tejto
skupine UoZ. Od r. 2005 vykonávajú pracovníci úradu práce
v rámci projektu NP VII A preventívnu ãinnosÈ na stredn˘ch

ÚPSVR v Galante v 1. polroku
2007 poskytol príspevok v rámci
jednotliv˘ch nástrojov aktívnej politiky trhu práce na pracovné uplatnenie 141 absolventom nasledovne:
 § 43 – Odborné poradenské
39 UoZ
sluÏby
§
46
–
Vzdelávanie
a
príprava

pre trh práce UoZ a ZoZ
4 UoZ
§
49
–
Príspevok
na
samostatnú

8 UoZ
zárobkovú ãinnosÈ
§
50
–
Príspevok
na
zamestnáva
nie znev˘hodneného UoZ
5 UoZ
§
51
–
Príspevok
na
vykonáva
nie absolventskej praxe 73 UoZ

paragrafy APTP k 30. 6. 2007

u zamestnávateºa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupÀu vzdelania absolventa ‰koly. Vo veºkej
miere prispieva vykonávanie
absolventskej praxe k získaniu
zamestnania. V 1. polroku 2007
sa umiestnilo na trhu práce po
ukonãení absolventskej praxe
64 absolventov, z toho 62 do
3 mesiacov po ukonãení absolventskej praxe.

Mgr. Priska Andrikovičová,
vedúca oddelenia APTP
zamestnávatelia
ÚPSVR Galanta

Podiel absolventov na celkovom počte UoZ k 30. 6. 2007
3000

§ 43
§ 46
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 56
§ 57
§ 59
§ 60
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Vývoj nezamestnanosti
v regióne Galanta
Región Galanta má rozlohu 641 km2, 94 533 obyvateºov, 46 664 ekonomicky aktívnych osôb, 3 mestské
útvary (Galanta, Sereì a Sládkoviãovo) a ìal‰ích 32 obcí. Je súãasÈou veºkého krajinného celku Podunajská níÏina. Prelínajú sa tu prvky poºnohospodárskej, priemyselnej, dopravnej a sídelnej krajiny.

V˘voj nezamestnanosti v okrese
Na ÚPSVR v Galante sme za obdobie od januára 2004 aÏ do
júna 2007 zaznamenali v˘razn˘ pokles v poãte evidovan˘ch
uchádzaãov o zamestnanie (UoZ) o 4 181, keì k 31. januáru
2004 sme evidovali 6 533 UoZ, z toho disponibiln˘ poãet
ãinil 5 978 UoZ a k 30. 6. 2007 to bolo uÏ len 2 352 UoZ,
z toho disponibiln˘ poãet ãinil 2 052 UoZ.
K 31. 1. 2004 dosahovala registrovaná miera nezamestnanosti 13,45 % a miera nezamestnanosti 12,30 %. K 30. 6. 2007
sme zaznamenali registrovanú mieru nezamestnanosti vo v˘‰ke 5,04 % a mieru nezamestnanosti 4,40 %. Miera nezamestnanosti v regióne Galanta je niÏ‰ia ako v Trnavskom kraji i na
Slovensku.

V 1. polroku 2007 sme celkove na v‰etky nástroje APTP
zaradili 2 128 UoZ, z toho najviac 974 na aktivaãnú ãinnosÈ,
912 na odborné poradenské sluÏby, 73 na absolventskú prax,
65 na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a 41 na samostatnú zárobkovú ãinnosÈ.

Zaradenie uchádzačov na jednotlivé paragrafy APTP
v I. polroku 2006
§ 43
§ 46
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 56
§ 57
§ 59
§ 60

Vývoj nezamestnanosti 2004 – I. polrok 2007
v porovnaní s TK a SR
15
12
9
6
3
0

k 31. 12. 2004

Slovensko

k 31. 12. 2005

k 31. 12. 2006

Trnavský kraj

k 30. 6. 2007

Galanta

Nemalou mierou sa na zníÏení poãtu, ako aj miery evidovan˘ch UoZ, podieºali nástroje APTP, najmä implementácia
NP, spolufinancovan˘ch z ESF a ·R.

Úspe‰né nástroje APTP
Z hºadiska poãtu UoZ, ktorí sa umiestnili na trhu práce, môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe v podmienkach ná‰ho regiónu v rokoch
2004 – 2006 bol najúspe‰nej‰ím NP III a IIIa Vzdelávanie nezamestnan˘ch pre trh práce, kde sme dosiahli 36,25 %-nú
úspe‰nosÈ. Toto vypl˘va z kvalitne vykonaného prieskumu
regiónu, na základe ktorého sa tvoril Regionálny plán vzdelávania, ktor˘ bol vypracovan˘ v súlade s poÏiadavkami trhu,
voºn˘mi pracovn˘mi miestami a záujmom UoZ. Na druhé
miesto sa v poradí úspe‰nosti radí NP IX- Absolventská prax,
kde sme dosiahli 25 %-nú úspe‰nosÈ. Pri NP V Aktivácia nezamestnan˘ch a nezamestnan˘ch s nízkou motiváciou odkázan˘ch na dávku v hmotnej núdzi zaznamenávame za 3-roãné
obdobie 4,37 %-nú úspe‰nosÈ. Z celkového poãtu 5 145 zaraden˘ch UoZ sa na trhu práce umiestnilo celkom 225 UoZ.
16
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43 %
3%
2%
1%
3%
46 %
2%
0%
0%
0%
0%

Na zníÏení poãtu, ako aj miery evidovan˘ch UoZ, mal
veºkú zásluhu prílev zahraniãného kapitálu do ná‰ho regiónu, ktorého najväã‰ím reprezentantom je Samsung
Electronics Slovakia, s.r.o., zamestnávajúci v súãasnej dobe
viac ako 5 050 zamestnancov, ako aj jeho subdodávatelia,
napr. JASPLASTIK – SK Slovakia, s. r. o., Galanta, Dong
Jin Precision Slovakia, s. r. o., Dolná Streda, Samkang
Diecasting Slovakia, s. r. o., Sereì, PK Tech System Slovakia, s. r. o., Sereì, R.L.C., s. r. o., Sereì, Koam Elektronik,
s. r. o., Sládkoviãovo. Od augusta 2007 zaãína svoju ãinnosÈ v regióne Galanta medzinárodná spoloãnosÈ s vedúcim postavením na trhu DHL Logistics (Slovakia), s. r. o.
Do konca roku 2008 plánuje zamestnaÈ 1 500 osôb na rôznych pozíciách.

·truktúra evidovan˘ch UoZ
Napriek zniÏovaniu miery nezamestnanosti, priaznivému
v˘voju zamestnanosti v okrese Galanta a vzniku veºkého
poãtu voºn˘ch pracovn˘ch miest zaznamenávame zniÏovanie poãtu umiestnen˘ch UoZ cez úrad. K˘m v 1. polroku
2006 sme umiestnili cez úrad 1 608 UoZ, za rovnaké obdobie roku 2007 to bolo 917 UoZ. Hlavn˘m dôvodom
tohto stavu je celková ‰truktúra evidovan˘ch UoZ, keì sme
k 30. 6. 2007 evidovali 1 001 DNUoZ, z toho 582 UoZ evidovan˘ch viac ako 3 roky, 703 UoZ nad 50 rokov, 576 UoZ
s nedokonãen˘m, resp. základn˘m vzdelaním.
JUDr. Jolana Kruteková,
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti ÚPSVR Galanta
8/2007
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Úspešný projekt
Sme na prelome období, kedy vieme pri pohºade späÈ hodnotiÈ
cel˘ proces realizácie projektov 1. programovacieho obdobia,
zároveÀ stojíme na zaãiatku obdobia nového, ktoré so sebou priná‰a nové moÏnosti, v rámci ktor˘ch sa pod ná‰ patronát dostáva aj nová oblasÈ – oblasÈ sociálnej inklúzie.
tohto dôvodu sme sa rozhodli
neãakaÈ so zaloÏen˘mi rukami, aké moÏnosti nám prinesie schválen˘ nov˘ operaãn˘ program, ale zaãali sme v rámci ná‰ho
okresu s „prieskumnou“ ãinnosÈou.
Takto sme sa prostredníctvom jednoduchého prieskumu dostali k problému, ktor˘ v rámci ná‰ho regiónu je
potrebné prioritne a ur˘chlene rie‰iÈ
a ktor˘ sme si jednoducho pomenovali: domáce násilie. Domáce násilie
je násilie páchané na ãlenoch domácnosti, ale na‰a pozornosÈ bola
orientovaná hlavne na domáce násilie páchané na Ïenách.
Z tohto hºadiska zohrávajú krízové centrá pre Ïeny rozhodujúcu
úlohu. Prieskumom sme zistili, Ïe
v na‰om okrese sa nenachádza ani
jedno krízové centrum, poskytujúce

Z

doãasné útoãisko pre Ïeny. Vytvorením Krízového centra by sme získali
zariadenie sociálnych sluÏieb a miesto prvého kontaktu, poskytujúce nielen doãasné b˘vanie, ale i sociálnoprávne, právne a psychologické
poradenstvo. Z prieskumu, ktorého
cieºom bolo zmapovaÈ situáciu
v okrese Galanta, sme získali relevantné informácie o danej problematike a ich následnou anal˘zou
chceme pomôcÈ pri vytváraní obrazu
„domáceho násilia“. Zaujímali nás
spôsoby rie‰enia ohlásen˘ch prípadov na úrovni Polície, samosprávy,
práca s obeÈami domáceho násilia
v ‰kolách, ãi majú obãania v na‰om
okrese prístup k základn˘m informáciám o právach obetí v trestnom
konaní, o organizáciách na pomoc
po‰koden˘m a zároveÀ ich postoj

DHL Logistics Slovakia
v galantskom regióne
V r. 2005 doplnila podnikateºské prostredie okresu Galanta
firma DHL Logistics (Slovakia), spol. s r. o., ktorá patrí medzi
najúspe‰nej‰ie firmy svojho druhu v celosvetovom meradle.
Predmetom jej ãinnosti je ponuka sluÏieb súvisiacich s uskladÀovaním, distribúciou v‰etk˘ch druhov tovarov, ako aj zásielkovou
sluÏbou a manaÏovaním zásobovacích reÈazcov.
á‰ okres vìaka svojej veºmi
dobrej geografickej polohe
predstavuje ideálne miesto
pre vybudovanie technického zázemia tejto firmy, preto sa od vstupu
tohto strategického investora na územie okresu a po vybudovaní technického zázemia zaãala veºmi úzko rozvíjaÈ i jeho spolupráca s ÚPSVR
v Galante. Firma definovala svoje
poÏiadavky na obsadenie 200 pracovn˘ch pozícií v ‰truktúre skladník
v Senci a v Gáni, kde je v t˘chto

N
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dÀoch ukonãovaná v˘stavba skladov.
Pre pracovníkov ÚPSVR v Galante to
znamenalo zabezpeãovaÈ od mája t. r.
kaÏd˘ t˘ÏdeÀ v˘berové konania, na
ktoré boli poz˘vaní evidovaní UoZ
bezmála zo v‰etk˘ch obcí okresu.
V˘berov˘ch konaní sa zúãastÀovali
a zúãastÀujú nielen evidovaní uchádzaãi záujemcovia o zamestnanie,
ale aj tí, ktorí v evidencii ÚPSVR nie
sú, ale majú záujem o zmenu zamestnania, a to aj v prípade, Ïe nie sú
obyvateºmi ná‰ho okresu.

a názor k moÏnosti vytvorenia Krízového centra v na‰om okrese. Následn˘m krokom úradu bude iniciovanie
spoloãného dialógu v‰etk˘ch zainteresovan˘ch strán k rie‰eniu tejto
problematiky.
Na záver by sme chceli dodaÈ,
Ïe ak o tom v‰etkom násilí, ktoré sa
koná za dverami súkromného bytu,
mlãí Ïena, dokáÏeme to v súvislosti
s na‰ou „kultúrno-etickou tradíciou“
a automatickou akceptáciou dominancie muÏa pochopiÈ. Îe v‰ak mlãí
celá spoloãnosÈ – to sa pochopiÈ
a akceptovaÈ nedá. TakÏe ak sa nám
podarí v spolupráci s VUC Trnava
a miestnou samosprávou na základe
partnerstva zrealizovaÈ to, ão je
v sociálnej oblasti ná‰ho regiónu
nevyhnutné, budeme tento prv˘ krok
v novom programovacom období
povaÏovaÈ za „veºk˘ a úspe‰n˘ projekt okresu Galanta“ a tieÏ za „úspe‰n˘ ‰tart“ do nového programovacieho obdobia rokov 2007 – 2013.

Ing. Iveta Benciová,
vedúca oddelenia ESF
a projektového riadenia
ÚPSVR Galanta

ReálnosÈ ponuky práce, ktorú beÏne
znev˘hodÀuje neexistencia vhodn˘ch
spojov hromadnej dopravy, do znaãnej
miery ovplyvnila aj ponuka zamestnávateºa, ktor˘ na zabezpeãenie trojzmennej prevádzky poskytuje dopravu
do miesta v˘konu práce vlastnou
dopravou z 13 obcí. Úlohou zamestnancov odboru sluÏieb zamestnanosti
je pripravovaÈ na v˘berové konania
tak˘ch UoZ, ktorí plnia základné poÏiadavky zamestnávateºa. U ãasti pracovn˘ch pozícií to bola napríklad znalosÈ anglického jazyka na komunikatívnej úrovni. Niekoºkot˘ÏdÀové úsilie
napæÀa postupne poÏiadavku tohto
zamestnávateºa, ktor˘ plánuje do konca septembra t. r. prevádzkovaÈ 50 %
z celkovej kapacity skladov˘ch plôch
a do konca r. 2008 dosiahnuÈ 100 %
vyuÏitie vybudovan˘ch kapacít. Po
naplnení svojich zámerov a ukonãení
v˘stavby v‰etk˘ch kapacít bude maÈ
DHL Logistics (Slovakia), spol. s r. o.
1 500 zamestnancov.
Bc. Ľubomír Veselický,
APTP zamestnávatelia ÚPSVR Galanta
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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OSVR zabezpeãuje v˘kon
‰tátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny na troch
stálych pracoviskách:
v Galante, v Seredi a v Sládkoviãove. âlení sa podºa
záväzného organizaãného
poriadku na 5 oddelení.
V evidencii máme pribliÏne
20-tisíc klientov, ktor˘m
poskytujeme pomoc formou
jednej alebo viac dávok a sluÏieb. Uvedenou pomocou si
klienti úplne alebo ãiastoãne
rie‰ia svoje Ïivotné situácie
(pomoc v hmotnej a sociálnej
núdzi, poskytovanie ‰tátnych
sociálnych dávok aÏ po opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately).

Oddelenie pomoci
v hmotnej núdzi:
 Pomoc v hmotnej núdzi
Právna úprava pomoci v hmotnej
núdzi vychádza z filozofie motivácie
a poskytnutia perspektívy jednotlivcovi a jeho rodine. Nástrojmi pomoci
v hmotnej núdzi je dávka v hmotnej
núdzi a príspevky k dávke. V rokoch
2004, 2005 a 2006 podiel obãanov
rie‰en˘ch v systéme pomoci v hmotnej núdzi predstavovalo 4 % na celkovom poãte obyvateºov v okrese.
I keì miera nezamestnanosti v okrese
klesla, nezaznamenali sme klesajúcu
tendenciu v poãte poberateºov dávky
a príspevkov v hmotnej núdzi, ale
celkov˘ poãet poberateºov narástol.
 Dotácia na stravu, na ‰kolské
potreby a motivaãn˘ príspevok:
Z pohºadu hodnotenia efektivity
poskytovania jednotliv˘ch dotácií
v roku 2005 boli zaznamenané nasledovné v˘sledky: pozitívne hodnotenie zo strany riaditeºov ‰kôl, rodiãov
a detí, vyrovnávanie ‰ancí pre deti
v hmotnej núdzi, moÏnosÈ vyuÏívania ‰kolsk˘ch potrieb v ‰kole aj
doma, pokles neospravedlnen˘ch
hodín.
 Náhradné v˘Ïivné
Miernej‰í nárast poberateºov náhradného v˘Ïivného sa v roku 2006 stabilizoval.

Oddelenie ‰tátnych
sociálnych dávok:
·tátne sociálne dávky pre‰li transformaãn˘m procesom, cieºom ktorého
bolo vybudovanie jednotného systé18

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

Výchovno – rekreačný tábor, organizovaný prostredníctvom ÚPSVaR v Galante
a organizáciou Úsmev ako dar A. S. v Moravskom Svätom Jáne.

Situačná správa
mu dávok poskytovan˘ch z prostriedkov ‰tátu pri vzniku a trvaní
‰tátom uznan˘ch Ïivotn˘ch udalostí
jednotlivca alebo rodiny .
 Prídavok na dieÈa:
Z hºadiska poãtu poberateºov a objemu vyplaten˘ch finanãn˘ch prostriedkov je najrozsiahlej‰ou dávkou
poskytovania ‰tátnej sociálnej podpory. V roku 2004 sa zaviedlo vyplácanie PnD jedin˘m platcom – ÚPSVR.
Uvedenou zmenou sme zaznamenali
nárast o 10 000 poberateºov.
 Rodiãovsk˘ príspevok:
Patrí medzi najprogresívnej‰ie
dávky ‰tátnej sociálnej podpory.
Zákon o rodiãovskom príspevku sa
zmenil v priebehu obdobia 2004 aÏ
2006 sedemkrát. Poãty poberateºov
sú za jednotlivé roky relatívne vyváÏené.
 Príspevok na pohreb:
Poãty poberateºov sú tieÏ relatívne
vyváÏené za jednotlivé roky.
 Príspevky v pestúnskej starostlivosti, náhradná starostlivosÈ
o deti:
Nová právna úprava priniesla
v˘razné zmeny vo finanãnej podpore
osobnej starostlivosti o dieÈa inou
fyzickou osobou ako rodiãom. Zaznamenávame narastajúci trend.
 Koordinované rodinné dávky
Vstupom do EÚ v roku 2004 oddelenie zabezpeãuje aplikáciu Nariade-

nie Rady EHS upravujúce koordináciu
systémov sociálneho zabezpeãenia.
Popri spracovaní Ïiadostí nemôÏeme nespomenúÈ individuálny poradensk˘ pohovor s obãanmi. Túto ãinnosÈ moÏno vyjadriÈ len v relatívnych
ãíslach. Na frekvenciu náv‰tevnosti
(alebo telefonick˘ch hovorov) má
vplyv kaÏdá novela zákonov alebo
obdobie, keì skúmame trvanie
sústavnej prípravy na ìal‰ie povolanie u detí nad 16 rokov (oslovíme
cca 6 500 – 7 000 poberateºov).
Okrem vy‰‰ie uvedenej ãinnosti
oddelenie vydáva potvrdenia napr.
pre sociálnu poisÈovÀu, obecn˘ úrad,
banku, daÀov˘ úrad, zdravotnú poisÈovÀu, súdy, oddelenia peÀaÏn˘ch
príspevkov na kompenzáciu, pre
oddelenia hmotnej núdze, pre policajn˘ zbor, pre exekútorské úrady,
pre ‰tátny fond rozvoja b˘vania
a pod. Poãet vydan˘ch potvrdení je
za rok cca 27 000.

Oddelenie
posudkov˘ch ãinností:
Pracovná ãinnosÈ na odd. posudkov˘ch ãinností spoãíva v súãinnosti
lekárskej a nelekárskej posudkovej
ãinnosti. Je zameraná hlavne na úãely
poskytovania peÀaÏn˘ch príspevkov
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotného postihnutia, posudzovanie na úãely umiest8/2007
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nenia obãanov v zariadení sociálnych
sluÏieb, posudzovanie na úãely ‰tátnych sociálnych dávok, rozhodovanie
na úãely vydania preukazu obãana
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím,
kontrolu dodrÏiavania lieãebného
reÏimu doãasne práceneschopn˘ch
uchádzaãov o zamestnanie, posudzovanie na úãely trhu práce, vydávanie
preukazov ËZP a ËZP/S obãanov
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím
Veºk˘ priestor si vyÏaduje poradenská ãinnosÈ obãanom so zdravotn˘m postihnutím. Veºmi dôleÏit˘ je
osobn˘ kontakt s klientom a individuálny prístup ku kaÏdému klientovi, ãasto aj opakovane, s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie,
osobnostné predpoklady, rodinné
prostredie a prostredie, ktoré ovplyvÀuje jeho integráciu do spoloãnosti.
V rámci nelekárskej posudkovej ãinnosti je potrebné nav‰tíviÈ v‰etk˘ch
obãanov s ËZP, ktorí si poÏiadali
o úpravu bytu, RD alebo garáÏe, i t˘ch
obãanov ËZP, na ktor˘ch si podali
ich rodinní príslu‰níci o peÀaÏn˘
príspevok za opatrovanie. Pozitívny
v˘voj v oblasti poskytovania sociálnych sluÏieb v na‰om regióne vidíme
vo vykonávaní prepravnej sluÏby
Strediskom Evanjelickej Diakonie DD
a DSS Horné Saliby pre obãanov
odkázan˘ch na individuálnu formu
prepravy. I napriek skutoãnosti, Ïe
opatrovateºská sluÏba pre obãanov
s nepriazniv˘ch zdravotn˘m stavom
pre‰la procesom decentralizácie na
samosprávne orgány, vidíme v tejto
oblasti sociálnej pomoci nepriazniv˘
stav, nakoºko obce buì úplne zru‰ili
opatrovateºskú sluÏbu, alebo zniÏujú
úväzky tak, Ïe nemôÏe byÈ o t˘chto
obãanov dôstojne postarané.

Zmena podmienok poskytovania
peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzáciu zv˘‰en˘ch nákladov, ako aj peÀaÏného príspevku za opatrovanie sa prejavila poklesom poberateºov, ale vytvoril sa väã‰í priestor pre vykonávanie terénnej sociálnej práce. V rámci
tejto ãinnosti vykonali zamestnanci
oddelenia za obdobie rokov 2004 –
2006 645 ‰etrení v rodinách Ïiadateºov, resp. kontrol poskytovan˘ch
peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzáciu a peÀaÏného príspevku za opatrovanie. Zamedzilo sa t˘m zneuÏívaniu
sociálneho systému a neoprávnenému
poberaniu peÀaÏného príspevku za
opatrovanie. Pri zistení zneuÏívania
a neoprávneného poberania dávok
boli prijaté opatrenia na ich odstránenie, a to odÀatím peÀaÏn˘ch príspevkov a zastavením ich v˘platy, prípadne uloÏením povinnosti vrátiÈ poskytnut˘ peÀaÏn˘ príspevok.

Oddelenie
sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately:
Zlúãenie b˘val˘ch CPPS pod na‰e
oddelenie hodnotíme ako kladn˘
krok, ktorého v˘znam spoãíva v tímovej súãinnosti psychológ, poradca
– sociálny pracovník, ão sa odzrkadlilo vo zv˘‰enom poãte prípadov
a konzultácií. V rámci umiestÀovania
malolet˘ch detí do ústavnej a ochrannej starostlivosti zaznamenávame
zniÏujúcu tendenciu, ão pripisujeme
sanácii rodinného prostredia a zv˘‰eniu Ïiadateºov o NRS.

V˘chovno-rekreaãné programy
pre deti s poruchami správania a pre
deti z rizikov˘ch rodín a náhradn˘ch
rodín: Na základe schválenej priority
sme zorganizovali v júli 2007
v˘chovno-rekreaãn˘ tábor. Bol rozdelen˘ do dvoch skupín. Jednu skupinu tvorili deti z rizikov˘ch rodín,
druhú deti s váÏnymi poruchami
správania, kde v rámci priorít, a to
v spolupráci s akreditovan˘m subjektom, je pre tieto deti a ich rodiãov
stanoven˘ program aÏ do konca roka
2007. K˘m jedna skupina pracovala
pomocou hry, druhá skupina absolvovala program, ktor˘ bol urãen˘ na
odstránenie alebo zmiernenie problémového správania. Posledné dva dni
boli k deÈom s poruchami správania
na pobyt prizvaní aj ich rodiãia,
ktorí sa taktieÏ zapojili do rôznych
aktivít. Aj keì tábor bol rozdelen˘
do dvoch skupín, bolo veºmi krásne
a niekedy aÏ dojemné vidieÈ spoluprácu t˘chto dvoch skupín na spoloãn˘ch aktivitách, napríklad ma‰karn˘ ples, opekanie, diskotéky,
ohÀostroj, ‰portové aktivity, o ãom
svedãí aj ich písomné vyhodnotenie.
Deti sa nauãili, ako vyuÏívaÈ voºn˘
ãas, ako sa správaÈ k rodiãom, ale aj
k in˘m ºudom. NiesÈ zodpovednosÈ
za vlastné ãiny a urãiÈ si priority
a hodnoty v Ïivote.

Ing. Tatiana Olšová,
riaditeľka OSVR ÚPSVR Galanta

Oddelenie
peÀaÏn˘ch príspevkov
na kompenzáciu:
V roku 2004 – 2006 bolo realizovan˘ch osem legislatívnych zmien, ktor˘mi sa v˘razne sprísnili podmienky
poskytovania peÀaÏn˘ch príspevkov
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotného postihnutia.
KaÏdoroãne sa prehodnocuje poskytovanie peÀaÏn˘ch príspevkov na
kompenzáciu a peÀaÏného príspevku
za opatrovanie z dôvodu úpravy súm
Ïivotného minima, úpravy dávok
dôchodkového poistenia a kaÏdoroãnej ekonomickej kontroly.
8/2007

Organizovanie maškarného plesu očami detí
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euro. (Cieºom rubriky EURO INFORMSERVIS je priná‰aÈ
ãitateºom pravidelné informácie o príprave a priebehu procesu zavedenie eura v rezorte práce, sociálnych vecí
a rodiny. Konkrétne poznatky vám priblíÏime v nasledujúcom ãísle).

Detský domov Valaská

Priateľská návšteva

Generálny riaditeº ÚPSVR PaedDr. Ján Sihelsk˘ sa poãas
svojich pracovn˘ch ciest zaujíma osobne aj o Ïivot a fungovanie detsk˘ch domovov na Slovensku. Poãas náv‰tevy
Detského domova vo Valaskej sa oboznámil s problémami,
s ktor˘mi sa tu stretáva vedenie a personál tohto zariadenia. Deti mu odovzdali vlastnoruãne vyrobené v˘tvarné
diela, pri krátkom posedení porozprávali o svojich radostiach i starostiach. Z pohody, ktorá vládla v celom domove,
bolo cítiÈ obrovskú mieru práce zamestnancov, ktorí do nej
vkladajú celé svoje srdce.

DÀa 8. 8. 2007 nav‰tívil generálny riaditeº ÚPSVR Ján
Sihelsk˘ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom
Meste nad Váhom, kde sa stretol s pánom riaditeºom
Mariánom Mesiarikom. Zavítal aj do Detského domova
v Novom Meste nad Váhom, kde sa s jeho riaditeºom
pánom Bielikom rozprávali o deÈoch umiestn˘ch v tomto
domove, ich budúcnosti, pozitívach i negatívach, s ktor˘mi
sa kaÏdodenne stretávajú v reálnom Ïivote.

ÚPSVR sa pripravuje
na prijatie Eura
V dÀoch 30. a 31. 7. 2007 sa ãlenovia pracovnej skupiny
pre zavedenie eura ÚPSVR a MPSVR SR zúãastnili zahraniãnej pracovnej cesty v Norimbergu, ktorá bola kofinancovaná z projektu Svetovej banky „07 Euro social and economic tour“. Stretnutie expertov Bundesagentur für Arbeit
a rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny prinieslo mnoho
efektívnych poznaní v oblasti príprav zavedenia meny

PaedDr. Ján Sihelský, generálny riaditeľ ÚPSVR, a PaedDr. Michal
Mikula, riaditeľ Detského domova vo Valaskej, pred budovou detského domova.

Športovo-zábavný deň
11. 8. 2007 v Zlatníckej doline rekreaãného zariadenia Skaliãan usporiadali pracovníci ÚPSVR v Senici, úseku sluÏieb
zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny v Skalici, 12. roãník
„·portovo-zábavného dÀa“ pre deti s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím. Podujatie sa konalo pod vedením riaditeºa
ÚPSVR v Senici Ing. Jána Kovára a bolo zamerané na poskytnutie priestoru pre aktívnu integráciu do spoloãenského
Ïivota t˘chto detí, ich sebarealizáciu a moÏnosti získaÈ
nov˘ch priateºov. I napriek poãiatoãnej nepriazni poãasia
pri‰lo 48 detí, sprevádzan˘ch rodiãmi a príbuzn˘mi. Tento
roãník bol zameran˘ na spoznávanie povolaní, ktoré pri
práci pouÏívajú uniformy. Prezentovala sa Hradná stráÏ prezidenta, policajn˘ a hasiãsk˘ zbor, pracovníci regrutaãného
strediska z Trnavy. Deti mali moÏnosÈ ukázaÈ svoju ‰ikovnosÈ
v rôznych súÈaÏiach, odmenené boli sladkosÈami, diplomami,
ale hlavne úsmevom od v‰etk˘ch prítomn˘ch, absolvovali
hipoterapiu na koÀoch, hrali sa s kozou, vozili sa na poníkovi, vypoãuli si predná‰ku s ukáÏkami od poºovníkov a soko-
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SPRÁVY

Nové pracovné miesta
DÀa 3. júla 2007 podpísal za Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny generálny riaditeº PaedDr. Ján Sihelsk˘
Zmluvu o poskytnutí príspevku na novovytvorené pracovné miesta v rokoch 2005 – 2008 vo v˘‰ke 31 600 000 Sk
so spoloãnosÈou Tubex Slovakia, s. r. o. SpoloãnosÈ so sídlom v Îarnovici pri podpise zmluvy zastupovali jej konatelia páni Jozef Baran a Dr. Michael Krenn.

liarov, videli ukáÏku v˘cviku so sluÏobn˘m psom. Pre kaÏdé
prihlásené dieÈa bol pripraven˘ hodnotn˘ darãek. Podujatie
spríjemÀovali diskotékou a vesel˘m sprievodn˘m slovom
dievãatá Masárove z Holíãa. Celodenná pohoda bola ukonãená tradiãn˘m opekaním ‰pekáãikov pri táboráku.
Mgr. Filová Alica, Mgr. Jana Horňáčková,
Mgr. Štefan Pikulík, PhDr. Ivana Indrichovičová,
organizátori akcie

Organizačná štruktúra ústredia
DÀa 1. 8. 2007 vstúpila do platnosti ãiastková organizaãná
zmena dot˘kajúca sa organizaãnej ‰truktúry ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny na sekcii ekonomiky. Uvedenou
zmenou zanikol pôvodn˘ odbor v‰eobecnej správy a procesy
a ãinnosti sekcie boli transformované do troch novovytvoren˘ch odborov: odboru finanãného, odboru ekonomiky a prevádzky a odboru investícií a pohºadávok. VÚS Mlynky ako
oddelenie v pôsobnosti pôvodného odboru v‰eobecnej správy bolo vyÀaté pod priame riadenie námestníãky pre ekonomiku. Dôraz kladen˘ na zefektívnenie ãinnosti ekonomick˘ch
procesov vytvoril ãiastkovou organizaãnou zmenou priestor
pre koordináciu ãinnosti, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú. Sekcia ekonomiky a novovytvorené odbory prevzali
aj agendu, ktorá úzko súvisí so zavedením eura a ìal‰ie ãinnosti, ktoré vypl˘vajú ústrediu z legislatívnych pravidiel
a z povinností Slovenskej republiky ako ãlena EÚ v oblasti
zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny.
Mgr. Ladislav Hribik,
riaditeľ osobného úradu ÚPSVR

3. júla 2007 bola podpísaná aj Zmluva o poskytnutí príspevku na novovytvorené pracovné miesta v rokoch 2007 –
2010 vo v˘‰ke 11 500 000 Sk a Zmluva o poskytnutí príspevku na vzdelávanie zamestnancov v roku 2007 v maximálnej v˘‰ke 1 905 000 Sk so spoloãnosÈou ÎP PRAKO,
s. r. o. Za spoloãnosÈ sídliacu v Prakovciach zmluvy podpísali jej ‰tatutári Ing. Milan Podrack˘ a Ing. Ivana Horská,
za ÚPSVR generálny riaditeº PaedDr. Ján Sihelsk˘.

SEKCIA EKONOMIKY
Odbor finanãn˘
Odbor investícii a správy majetku
Odbor ekonomiky a prevádzky
Vzdelávacie a ubytovacie stredisko Mlynky
neoznačený text a foto: redakcia
8/2007
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Otázky a odpovede
?

Obraciam sa na vás so ÏiadosÈou o poskytnutie peÀaÏného
príspevku na kúpu motorového
vozidla. Môj syn je od narodenia
ZËP a pred 7 rokmi nám bol poskytnut˘ peÀaÏn˘ príspevok na kúpu
osobného motorového vozidla.
P˘tam sa, ak spæÀam v‰etky zákonné podmienky na udelenie finanãného príspevku, môÏem si poÏiadaÈ
o nov˘ príspevok bez toho, Ïe by
som auto predala? Od koho si
môÏem kúpiÈ nové auto a môÏe byÈ
kúpené aj v Nemecku? Aké doklady
k tomu treba predloÏiÈ a na koho
musí byÈ auto napísané?
Podºa § 61 ods. 11 zákona
ã. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskor‰ích predpisov ìal‰í
peÀaÏn˘ príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla moÏno poskytnúÈ,
ak
a) obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím sa zaviaÏe, Ïe osobné
motorové vozidlo, na ktoré sa
poskytol predchádzajúci peÀaÏn˘
príspevok, predá alebo ak osobné
motorové vozidlo bolo vyradené
z evidencie motorov˘ch vozidiel,
a to do 6 mesiacov od kúpy nového
motorového vozidla, na ktoré sa
poskytol peÀaÏn˘ príspevok a
b) od poskytnutia predchádzajúceho
peÀaÏného príspevku uplynulo
7 rokov, podmienka uplynutia
7 rokov sa povaÏuje za splnenú, ak
obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím peÀaÏn˘ príspevok
alebo jeho pomernú ãasÈ vrátil.
Z vy‰‰ie citovaného ustanovenia
§ 61 ods. 11 písm. a) zákona o sociálnej
pomoci vypl˘va, Ïe obãan pred poskytnutím ìal‰ieho peÀaÏného príspevku
na kúpu osobného motorového vozidla
po uplynutí 7 rokov od poskytnutia
predchádzajúceho peÀaÏného príspevku sa musí zaviazaÈ, Ïe osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci peÀaÏn˘ príspevok, predá
alebo vyradí z evidencie motorov˘ch
vozidiel, a to do 6 mesiacov od kúpy
nového osobného vozidla, na ktoré sa
poskytol peÀaÏn˘ príspevok.
Zákon o sociálnej pomoci neukladá
formu, ktorou sa obãan zaviaÏe k tejto
povinnosti. Mal by byÈ písomná a malo
22
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by byÈ z nej zrejmé, k ãomu sa obãan
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím
zaväzuje. V prípade, Ïe obãan nesplní
túto uloÏenú povinnosÈ, podºa § 61 ods.
12 zákona o sociálnej pomoci príslu‰n˘
orgán rozhodne o povinnosti obãana
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím vrátiÈ peÀaÏn˘ príspevok na kúpu motorového vozidla. Osobné motorové vozidlo moÏno predaÈ aj na základe kúpno-predajnej zmluvy fyzickej osobe.
Podºa § 61 ods. 17 zákona o sociálnej pomoci peÀaÏn˘ príspevok na kúpu
osobného motorového vozidla sa
poskytne na základe dokladu o cene
osobného motorového vozidla alebo na
základe dokladu o kúpe osobného
motorového vozidla vyhotoveného
právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom ãinnosti je predaj osobn˘ch motorov˘ch vozidiel
alebo sprostredkovanie tohto predaja
a ktorá má na túto ãinnosÈ oprávnenie.
Z citovaného ustanovenia vypl˘va,
Ïe osobné motorové vozidlo si nemoÏno kúpiÈ od fyzickej osoby na základe
kúpno-predajnej zmluvy. Citované
ustanovenie umoÏÀuje akceptovaÈ
doklad o cene alebo doklad o kúpe
osobného motorového vozidla vyhotoven˘ právnickou osobou alebo fyzickou osobou so sídlom v zahraniãí
a teda aj s oprávnením v zahraniãí. Ak
obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, ktorému sa poskytuje peÀaÏn˘
príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, predloÏí doklad o cene
alebo doklad o kúpe osobného motorového vozidla vyhotoven˘ právnickou alebo fyzickou osobou uvedenou
v § 61 ods. 17 so sídlom v zahraniãí,
ktorej predmetom ãinnosti je predaj
osobn˘ch motorov˘ch vozidiel alebo
sprostredkovanie tohto predaja má na
túto ãinnosÈ oprávnenie vydané
v zahraniãí, je potrebné, aby obãan
predloÏil aj úradn˘ preklad t˘chto
dokladov do slovenského jazyka. Uvedená povinnosÈ sa nevzÈahuje na
doklady vydané v ãeskom jazyku,
nakoºko ide o jazyk, ktor˘ je pre správny orgán zrozumiteºn˘ a vyÏadovanie
úradného prekladu by bolo nadbytoãné. Cena osobného motorového vozidla uvedená v cudzej mene v doklade
vydanom právnickou alebo fyzickou

osobou so sídlom v zahraniãí, ktorej
predmetom ãinnosti je predaj osobn˘ch motorov˘ch vozidiel alebo
sprostredkovanie tohto predaja a ktorá
má na túto ãinnosÈ oprávnenie vydané
v zahraniãí, sa urãí podºa kurzu Národnej banky SR platného v deÀ vydania
dokladu o cene alebo dokladu o kúpe
osobného motorového vozidla.

JUDr. Mária Jančeková,
odbor peňažných príspevkov
na kompenzáciu ÚPSVR

?

Podºa § 61 ods. 9 zákona o sociálnej pomoci obãan s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím je povinn˘ kúpiÈ osobné motorové vozidlo
do 3 mesiacov od poskytnutia
peÀaÏného príspevku na kúpu
osobného motorového vozidla, najviac do 6 mesiacov odo dÀa poskytnutia tohto peÀaÏného príspevku
v prípade, ak osobné motorové
vozidlo nie je moÏné kúpiÈ alebo
upraviÈ pre potreby obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím
z dôvodov na strane právnickej
alebo fyzickej osoby, ktorej predmetom ãinnosti je v˘roba, predaj distribúcia alebo úprava osobn˘ch motorov˘ch vozidiel.
SkutoãnosÈ, Ïe obãan si zakúpil
osobné motorové vozidlo v súlade s § 61
ods. 9 preukazuje dokladom o kúpe
osobného motorového vozidla vydan˘m právnickou alebo fyzickou osobou
uvedenou v § 61 ods. 17 a technick˘m
preukazom. V prípade, Ïe peÀaÏn˘
príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa poskytuje obãanovi
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, ktor˘m je maloleté dieÈa, je potrebné, aby
toto maloleté dieÈa bolo vedené ako
vlastník osobného motorového vozidla.
Konanie o poskytnutie peÀaÏného
príspevku na kúpu osobného motorového vozidla zaãína na základe písomnej Ïiadosti obãana alebo na podnet
orgánu, ktor˘ je príslu‰n˘ rozhodovaÈ
o tomto peÀaÏnom príspevku (§ 92 ods.
1 zákona o sociálnej pomoci). ÎiadosÈ
musí obsahovaÈ formu sociálnej pomoci, ktorú obãan poÏaduje. K písomnej
Ïiadosti je obãan povinn˘ predloÏiÈ
potvrdenie o príjme spoloãne posudzovan˘ch osôb za kalendárny rok, ktor˘
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom Ïiada o peÀaÏn˘ príspevok na
kompenzáciu, overené vyhlásenie
o majetku a úsporách a aktuálne lekárske nálezy (§ 92 ods. 3 zákona o sociál8/2007
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nej pomoci). Tlaãivo „ÎiadosÈ o peÀaÏn˘ príspevok na kompenzáciu“
a odborné poradenstvo v predmetnej
veci poskytuje úrad práce sociálnych
vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí
a rodiny, miestne príslu‰n˘ podºa trvalého bydliska obãana, ktor˘ Ïiada
o kompenzáciu. V prípade, Ïe obãanovi, ktor˘ Ïiada o peÀaÏn˘ príspevok na
kúpu osobného motorového vozidla je
maloleté dieÈa, v konaní ho zastupuje
zákonn˘ zástupca – rodiã.

JUDr. Mária Jančeková,
odbor peňažných príspevkov
na kompenzáciu ÚPSVR

?

Îiadam vás o poskytnutie
informácií o udelení v˘nimky
pri získaní peÀaÏného príspevku za
opatrovanie obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím. Starám sa
o obãana s ËZP, ktor˘ je vdovec, bezdetn˘ a nemá Ïiadnych príbuzn˘ch.
V zmysle vá‰ho listu a popísanej
situácie, Ïiadate o v˘nimku pri získaní
peÀaÏného príspevku na opatrovanie
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, nakoºko sa staráte o 88-roãného
pána s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, ktor˘ je vdovec, bezdetn˘ a nemá
Ïiadnych príbuzn˘ch. Podºa informácií,
ktoré ste získali na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne,
nie je moÏné poskytnúÈ vám peÀaÏn˘
príspevok za opatrovanie, nakoºko nie
ste v príbuzenskom pomere.
Podºa § 64a ods. 1 zákona ã. 195/
1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskor‰ích predpisov fyzickej osobe,
ktorá opatruje obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, ktor˘ je podºa
posudku odkázan˘ na celodenné, osobné a riadne opatrovanie, moÏno poskytnúÈ peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie.
V ods. 2 citovaného ustanovenia zákona o sociálnej pomoci je taxatívne stanovené, Ïe za fyzickú osobu sa povaÏuje manÏel, manÏelka, rodiã alebo obãan,
ktor˘ prevzal dieÈa do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosÈ rodiãov na
základe rozhodnutia príslu‰ného orgánu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka obãana s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím, dieÈa, star˘
rodiã, vnuk, vnuãka, súrodenec, nevesta, zaÈ, svokor, svokra. Na základe uvedeného vás nemoÏno povaÏovaÈ za
fyzickú osobu uvedenú v § 64a ods. 2
citovaného zákona o sociálnej pomoci
a nemoÏno vám peÀaÏn˘ príspevok za
opatrovanie poskytnúÈ. Va‰ej Ïiadosti
8/2007

o udelení v˘nimky pri poskytnutí
peÀaÏného príspevku za opatrovanie
nie je moÏné vyhovieÈ, nakoºko citovan˘ zákon o sociálnej pomoci nemá
in‰titút odstránenia tvrdosti zákona.
V zmysle zákona o sociálnej pomoci
formy kompenzácie obmedzenej
schopnosti alebo straty schopnosti
vykonávaÈ nevyhnutné Ïivotné úkony
alebo nevyhnutné práce v domácnosti
sú: sociálne sluÏby, peÀaÏné príspevky
na kompenzácie a peÀaÏn˘ príspevok
na opatrovanie.
Jednou z foriem sociálnych sluÏieb
je opatrovateºská sluÏba, ktorá sa
poskytuje prednostne v byte obãana.
Opatrovateºskú sluÏbu moÏno poskytnúÈ obãanovi, ktor˘ pre svoj nepriazniv˘
zdravotn˘ stav potrebuje pomoc inej
osoby pri zabezpeãovaní nevyhnutn˘ch prác v domácnosti a kontaktu so
spoloãensk˘m prostredím. O poskytovaní opatrovateºskej sluÏby a o úhrade
za túto sluÏbu rozhoduje v zmysle § 71
citovaného zákona o sociálnej pomoci
obec pri v˘kone svojej samosprávnej
pôsobnosti. Odporúãame vám preto,
aby ste sa v prípade záujmu o poskytovanie opatrovateºskej sluÏby pre vá‰ho
známeho pána obrátili na príslu‰n˘
obecn˘ úrad v mieste jeho trvalého
bydliska.
JUDr. Mária Jančeková,
odbor peňažných príspevkov
na kompenzáciu ÚPSVR

?

Som nezamestnaná a som
poberateºkou
ãiastoãného
invalidného dôchodku. Chcem podnikaÈ v oblasti cestovného ruchu –
zriadiÈ si turistickú ubytovÀu v rodiãovskom dome. Z nenávratného
príspevku chcem zriadiÈ izby na
tento úãel a kúpiÈ nábytok, posteºnú bielizeÀ pre turistov a pod.
Podala som si ÏiadosÈ o internú prípravu pre obãanov so zdravotn˘m
postihnutím. Ako je moÏné získaÈ
príspevok na uvedené zriadenie
turistickej ubytovne?
Ako obãan so zdravotn˘m postihnutím chcete vykonávaÈ samostatnú
zárobkovú ãinnosÈ a máte podanú ÏiadosÈ o internú prípravu podºa § 57 zákona ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti . Na internej príprave uchádzaãov o zamestnanie vám budú vysvetlené základy vykonávania samostatnej
zárobkovej ãinnosti, podmienky ãerpania príspevku a moÏnosti jeho vyuÏitia,
oprávnenosÈ v˘davkov, ìalej tam môÏe-

te konzultovaÈ obsah podnikateºského
zámeru a iné skutoãnosti súvisiace
s vykonávaním samostatnej zárobkovej
ãinnosti. ÚãasÈou na internej príprave
splníte zákonn˘ predpoklad pre poskytnutie príspevku na zaãatie podnikania alebo prevádzkovania samostatnej
zárobkovej ãinnosti obãana so zdravotn˘m postihnutím.
V zmysle ustanovenia § 57 zákona
ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v platnom znení obãanovi so
zdravotn˘m postihnutím, ktor˘ zaãne
prevádzkovaÈ alebo vykonávaÈ samostatnú zárobkovú ãinnosÈ v chránenej
dielni alebo na chránenom pracovisku,
poskytuje sa príspevok na úhradu
nákladov súvisiacich so samostatnou
zárobkovou ãinnosÈou a na úhradu preukázan˘ch nákladov.
Príspevok sa poskytuje na základe
písomnej Ïiadosti, ktorej súãasÈou je
podnikateºsk˘ zámer a kalkulácia predpokladan˘ch nákladov na zriadenie
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Príspevok je moÏné vyuÏiÈ len
na náklady súvisiace s vytvorením pracovného miesta pre obãana so zdravotn˘m postihnutím. To znamená na zriadenie chráneného pracoviska, zriadenie miestnosti slúÏiacej ako kancelária,
z ktorej by obãan so zdravotn˘m postihnutím zabezpeãoval alebo riadil napr.
ubytovacie sluÏby, priãom za chránené
pracovisko by bola vyhlásená táto
miestnosÈ (kancelária).
Oprávnen˘mi nákladmi v tomto
prípade by mohli byÈ odvody platené
OSZâ, vybavenie, zariadenie kancelárie nábytkom (stolom, stoliãkou, poãítaãom, skriÀou na zakladanie dokumentov a pod.). V kaÏdom prípade to musia
byÈ veci, ktoré úzko súvisia s ãinnosÈou
a sú nevyhnutné pre v˘kon ãinnosti
samostatne zárobkovo ãinnej osoby so
zdravotn˘m postihnutím a v Ïiadnom
prípade neslúÏia tretej osobe. ZároveÀ
tieÏ nie je moÏné vyuÏiÈ príspevok na
kúpu alebo rekon‰trukciu nehnuteºnosti. VyuÏitie príspevku na dodatoãné
náklady taxatívne upravuje zákon
o sluÏbách zamestnanosti
Z vy‰‰ie uveden˘ch skutoãností
vypl˘va, Ïe finanãné prostriedky z príspevku poskytnutého úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny nie je moÏné
pouÏiÈ na rekon‰trukciu nehnuteºnosti
a zariadenie izieb pre turistov.
Mgr. Anna Grellová,
kancelária GR ÚPSVR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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PRÍBEH / FEJTÓN

„Zodpovedn˘“ otec
Mira a Renátu by sme mohli oznaãiÈ v‰elijako. Urãite by sa na nich
ale vôbec nehodilo oznaãenie zodpovední rodiãia. Keì sa im narodila dcérka, stáli pri jej kolíske asi
iba tie sudiãky, ktoré predpovedajú
neºahkú budúcnosÈ. Kde zlyhávajú
rodiãia, nastupuje ‰tát. Obsah
úradného spisu hovorí o bezbrehej
ºahostajnosti dvoch dospel˘ch
ºudí, ktorí pred niekoºk˘mi rokmi
mali ‰ancu urobiÈ dobré rozhodnutie. NesplodiÈ dieÈa. Miro po ‰tyroch rokoch manÏelku i dcérku
opustil. „Mamiãka“ s dcérou neustále menila miesto svojho pobytu a vhodné podmienky pre v˘chovu svojej dcéry zabezpeãiÈ nedokázala. Ani nie 5-roãnú Mirku
„nechala“ v kancelárii kurátorov
a odi‰la... Mirka putovala do DD,
z ktorého riaditeºka v októbri 2005
informovala ÚPSVR, Ïe otecko,
ktor˘ sa vrátil z âeska, je schopn˘
postaraÈ sa o svoje dieÈa, pre ktoré
je odhodlan˘ urobiÈ veºmi veºa.
Ako veºmi sa m˘lila, to zistila
neskôr.
Miro mal prácu, b˘val v podnájme a v‰etko nasvedãovalo tomu,
Ïe sa o Mirku dokáÏe postaraÈ. Súd
na jeho návrh z 19. 12. 2005 nena-

riadil Mirke ústavnú v˘chovu.
O mesiac to uÏ nebola pravda.
Od januára 2006 b˘val v ubytovni
v Bratislave VrakuÀa, ktorú získal
na 3 mesiace bezplatne vìaka
popularite, ktorú mu istá komerãná
televízia zabezpeãila t˘m, Ïe ho
ukázala ako jediného bezdomovca
s malou dcérkou, ktor˘ hºadal
prístre‰ie v stanovom tábore pre
bezdomovcov. Vzniklo dokonca aj
konto Mirka, na ktorom sa v krátkom ãase nazbieralo 42-tisíc korún.
Tie mali byÈ pouÏité na úhradu
nákladov súvisiacich s oãakávan˘m nástupom Mirky do ‰koly.
Starostka Vrakune zaplatila Mirke
‰kôlku na tri mesiace dopredu
a Mirovi poskytla trikrát finanãnú
v˘pomoc. Ako sa ale neskôr ukázalo, oveºa viac ako o dcéru sa Miro
zaujímal o hracie automaty a malú
dcérku nechával ãasto samú,
zamknutú v izbe a bez jedla.
Miro sa vìaka mediálnemu
záujmu zamestnal v jednom z petrÏalsk˘ch zdravotn˘ch stredísk ako
stráÏnik. Zamestnávateº mu umoÏnil bezplatne uÏívaÈ na b˘vanie
jednu miestnosÈ v objekte, ktor˘
mal stráÏiÈ. Dostal ‰ancu. NevyuÏil
ju. Miro sa v práci neosvedãil, bol

Šanca pre stromy
Staré opadané lístie zo stromov obvykle zhrabúvame
na jar, len ão zmizne snehová perina, ktorá ho ukr˘vala poãas zimy. Je som to tento rok akosi zanedbal.
MoÏno aj preto, Ïe snehu bolo pomenej a ãlovek si na
neporiadok, keì ho denno-denne vidí, voºajako privykne. Potom ãlovek, aby zaãal upratovaÈ, potrebuje
nejak˘ impulz, pokyn, podnet – moÏno náv‰teva,
moÏno sviatky, ão sa blíÏia – jednoducho ãlovek potrebuje nakopnúÈ (myslím t˘m nakopnúÈ ten vnútorn˘
motor). S t˘m prav˘m pobádacím impulzom pre mÀa
obvykle prichádza moja manÏelka. Na‰Èastie, lebo ja
niektoré prehre‰ky uÏ po istom ãase akosi nevnímam.
Ona tomu hovorí selektívny zrak a sluch – no ani
niektoré jej pokyny obãas vôbec, ale vôbec nepoãujem.
Odhrabával som staré zotleté a miestami uÏ aj
zhnité lístie, v nose ma ‰típal jeho typick˘ dymovoúden˘ zápach... Vtom som objavil v tomto odpade
vhodnom iba do smetiaka poklad. A to poklad naj-
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nezodpovedn˘ a zaspával do
práce. Mirku vídali ãasto p˘taÈ si
chlieb od vrátniãiek.
V apríli 2006 pre‰la Mirovho
zamestnávateºa trpezlivosÈ a pracovn˘ pomer s ním ukonãil. Miro
s Mirkou odi‰li k jeho „vraj“ druÏke do Stupavy. V máji nahlásil
ÚPSVR, Ïe nastupuje do zamestnania a dcérka bude nav‰tevovaÈ M·
v Stupave. OpäÈ sa tak ale nestalo.
Skúsenosti starostu obce, kde Miro
b˘val, i ìal‰ích, ktorí mu podali
pomocnú ruku, zaãali pretváraÈ
obraz starostlivého otecka na reálny obraz muÏa, ktor˘ vedome
a cielene zneuÏíval svoju maloletú
dcéru iba na to, aby vzbudil súcit
a získal peniaze. Od 1. 6. 2006 je
Mirka opäÈ v DD. Miro je kdesi
v âesku. Na predstieranú lásku
k dcére dnes uÏ príslu‰né in‰titúcie nenachytá. Ale moÏno sa znova
oÏení, príde ìal‰ie dieÈa a o pár
rokov sa v správach dozvieme, Ïe
ako bezdomovec zúfalo hºadá
miesto, kde by sa o toto dieÈa
mohol vzorne staraÈ...
Bc. Ľubomír Veselický,
APTP zamestnávatelia
ÚPSVR Galanta

vy‰‰í. Îivot – ãi skôr jeho symbol. Na‰iel som v tej
hniºaãine strom. Presnej‰ie Ïaluì, z ktorého vyklíãil
a vyrástol ministromãek. Mini aj ako bonsai. Mal v‰etko, ão má maÈ ozajstn˘ strom – iba to v‰etko bolo minimini-miniaturizované. Mal maliãk˘ kmienok, maliãiãk˘ korienok a dokonca uÏ aj maliãiãinkaté lístoãky.
Pripomínal mi nejak˘m spôsobom snímky ãloveãích
embrií v maternici, ktoré tieÏ uÏ mali drobulinké prstíky a malilinkaté v‰etko.
Stromãek mal dokonca aj pupoãnú ‰núru, ktorou
bol e‰te stále pripútan˘ k Ïaluìu. Z neho ãerpal ìal‰ie
sily na svoj rast. Ale stromãek sa nedostal do zeme, do
pôdy. V starom lístí bola jeho ‰anca nulová. Napriek
tomu, Ïe Ïaluì bol veºk˘, masívny a nabit˘ cenn˘mi
prostriedkami a informáciami potrebn˘mi pre Ïivot.
Darmo. Keì stromãeku – nech uÏ by bol akokoºvek
dokonale stromom-rodiãom pripraven˘ pre ìal‰í Ïivot
– nedáme ‰ancu a neumoÏníme mu, aby sa dostal do
vhodnej pôdy, ãasom odumrie bez osohu. Potom
‰koda budúceho stromu a ‰koda i Ïaluìa.
Du‰an Brindza
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NA ZÁVER
áme to, ão sme si roky priali, po ãom sme túÏili, ão bol sen
kaÏdého zamestnanca úradu práce a sprostredkovateºa
zvlá‰È. Máme tu voºné pracovné miesta. Z poÏiadaviek
zamestnávateºov, od jednotliv˘ch zamestnávateºsk˘ch zväzov, agentúr,
jednoducho zov‰adiaº sa na nás usmievajú ponuky pracovn˘ch miest
rôznej odbornej, kvalifikaãnej a vzdelanostnej úrovne. A najmä v robotníckych profesiách, t˘ch hlavne, a to je dobre. Kde sú tie ãasy, keì sme
mali v niektor˘ch regiónoch 60, 70, ba aj viac nezamestnan˘ch na jedno
voºné pracovné miesto...

M

Koneãne
sme sa
doãkali?

Obsah čísla 8/2007













Situácia sa zmenila aÏ do tej miery, Ïe strategickí investori zvonia na
poplach. DoÏadujú sa obsadiÈ nahlásené voºné pracovné miesta na pozície operátorov vo v˘robe. Niektorí z t˘ch, ktorí zabezpeãujú, aby sa zo
Slovenska stal Detroit Európy, v‰ak tvrdia, Ïe ºudia z evidencie uchádzaãov o zamestnanie nie sú pouÏiteºní. Investori nepotrebujú peniaze cez
jednotlivé nástroje APTP (tie uÏ od ‰tátu dostali). Potrebujú zamestnancov, ktorí majú motiváciu pracovaÈ. Je otázkou, ãi nimi ponúknuté
mzdové podmienky sú motivaãné...
PredbeÏné ‰tatistické údaje aktualizujúce poãty nezamestnan˘ch
hovoria, Ïe v súãasnosti máme 217 185 disponibiln˘ch evidovan˘ch
nezamestnan˘ch, teda t˘ch, ktorí môÏu okamÏite nastúpiÈ do zamestnania. Dlhodobo máme v evidencii úradov prác 131 000 nezamestnan˘ch.
A práve tu je problém. Skúsenosti potvrdzujú, Ïe sociálna skupina Ïijúca zo sociálnych dávok to s návratom na trh práce nemyslí vÏdy váÏne.
Väã‰ina nezamestnan˘ch z tejto skupiny je zapojená do aktivaãn˘ch
prác. Posledné údaje hovoria o poãte do 97 000. Aktivaãné práce majú
za úlohu podporovaÈ udrÏiavanie pracovn˘ch návykov uchádzaãov
o zamestnanie. âasÈ z nich, na základe stanovísk úradov práce, by si
na‰la uplatnenie cestou rôznych v˘berov˘ch konaní cez úrady práce
u konkrétnych zamestnávateºov. Musíme si ale priznaÈ, prevaÏnej väã‰ine z tejto skupiny nezamestnan˘ch vyhovuje súãasn˘ stav. Sociálne
dávky rôzneho druhu, aktivaãn˘ príspevok, u niektor˘ch obãasná fu‰ka
alebo nelegálna práca, ich nastavili do latentnej pozície vegetovania,
na ktorej nechcú a asi ani nevedia niã zmeniÈ. Tu vidím nároãnú úlohu
pre poradcov a sprostredkovateºov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Práca s touto rizikovou skupinou evidovan˘ch nezamestnan˘ch je
v˘zvou pre nich a moÏno v blízkej budúcnosti aj pre agentúry, zamerané
na zaãleÀovanie nezamestnan˘ch na trh práce (pokiaº parlament schváli pripravovanú novelu zákona o sluÏbách zamestnanosti).
Veì staãí tak „málo“. PresvedãiÈ a hlavne nauãiÈ dlhodobo nezamestnaného, Ïe ÏiÈ sa dá aj lep‰ie. V prípade, Ïe pracuje. Dynamick˘ rast
ekonomiky spôsobil, Ïe nezamestnanosÈ vo väã‰ine regiónov v˘razne
klesla, ‰tatistika hovorí, Ïe v 37 okresoch SR klesla pod 7 % a v 21 okresoch SR dokonca pod 5 %. Odborníci sa asi so mnou stotoÏnia, Ïe toto
je hranica, pod ktorou je problém nájsÈ kvalitnú pracovnú silu. A my sa
ju musíme snaÏiÈ spoloãn˘mi silami znovu v ãloveku objaviÈ. K tomu si
drÏme si palce.
JUDr. Robert Kováã,
riaditeº odboru nástrojov APTP
ÚPSVR Bratislava
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F OTOOBJEKTÍVOM

Záujemcov o odber krvi bolo naozaj dostatok

Samotnému odberu predchádzalo dôkladné vy‰etrenie

Daruj krv, daruj lásku

Pokiaº sa jedni pripravovali, druhí to uÏ mali za sebou

Krvi je vÏdy nedostatok...

Zdravotníãky z NTS mali plné ruky práce

Na‰e dievãatá to zvládli s úsmevom

Text a foto: redakcia SPaZ

Na ÚPSVR v Nov˘ch Zámkoch sme 23. 5. 2007 zorganizovali akciu
„Daruj krv, daruj lásku“, ktorej sa zúãastnilo 45 záujemcov z radov
zamestnancov úradu, ale aj nezamestnan˘ch. Bolo vykonan˘ch
40 odberov, z toho bolo 32 prvodarcov.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR ZA MESIAC JÚL

Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

SLOVENSKO

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

8,30

8,33

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

14,24
13,59
12,22

14,25
13,79
12,31

Nitriansky kraj

7,84

7,87

Žilinský kraj

5,58

5,59

Trnavský kraj

4,74

4,69

Banskobystrický kraj
Košický kraj
Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

4,64

4,63

Bratislavský kraj

2,17

2,08

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
27,38
24,88
20,53
20,01
19,58
19,39
18,43
17,45
17,14
17,06
16,33
15,90
15,81
15,06
14,78
13,74
13,66
13,32
12,97
12,82
12,24
12,17
12,06
11,99
11,99
11,57
11,23
10,98
10,41
9,07
8,95
8,39
8,26
8,26
7,79
7,64
7,54
7,32
7,27
7,27

27,32
25,03
20,64
19,92
19,91
20,15
18,65
17,73
17,62
17,18
16,38
15,57
15,85
13,60
15,03
13,65
13,54
13,23
13,36
12,79
12,15
12,25
12,36
11,98
12,11
11,54
11,03
11,09
10,73
8,92
8,85
8,51
8,32
8,30
7,66
7,90
7,32
7,25
7,29
7,47

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

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

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
7,23
7,04
6,95
6,87
6,78
6,68
6,58
6,41
6,19
6,18
6,13
6,02
5,89
5,61
5,37
5,31
5,30
5,08
5,01
4,99
4,63
4,56
4,32
4,16
3,99
3,86
3,80
3,79
3,51
3,50
2,83
2,77
2,67
2,66
2,12
1,98
1,76
1,70
1,65

7,20
7,18
6,89
6,86
6,76
6,73
6,61
6,41
6,09
6,26
6,02
6,30
5,89
5,47
5,48
5,31
5,44
5,22
4,81
4,86
4,70
4,61
4,23
4,40
3,93
3,67
3,79
3,78
3,36
3,28
2,78
2,82
2,57
2,54
1,99
1,90
1,84
1,59
1,61

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

Zdroj: ÚPSVR

