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Ústava SR ãlánkom 39
zaruãuje obãanom
právo na primerané

hmotné zabezpeãenie v starobe.
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR sleduje svojimi
návrhmi v oblasti sociálneho
poistenia a dôchodkového spo-
renia stabilizáciu dôchodkového
systému a dlhodob˘ záujem
obãanov. Reaguje na negatíva
dôchodkovej reformy, ktorú
uskutoãnila b˘valá vláda bez
poznania dopadov˘ch ‰túdií.
Dôchodkov˘ systém musí byÈ
postaven˘ na vyváÏen˘ch vzÈa-
hoch medzi priebeÏn˘m a ka-
pitalizaãn˘m pilierom. Veºká
ãasÈ obãanov bude ìal‰ích 15 –
20 rokov poberaÈ dôchodkové
dávky len z I. piliera – túto sku-
toãnosÈ b˘valá vláda dramaticky
podcenila, ão sa odzrkadºuje aj
na hospodárení Sociálnej pois-
Èovne. 

Národná rada SR schválila
novelu zákona o sociálnom pois-
tení, v rámci ktorej bol zru‰en˘
neefektívny model riadenia So-
ciálnej poisÈovne (päÈãlenná rada
riaditeºov) a prijat˘ nov˘ model

s jedn˘m generálnym riaditeºom.
ZároveÀ bol zníÏen˘ poãet ãlenov
Dozornej rady so zachovaním jej
kreovania na princípe tripartity,
priãom boli posilnené jej kompe-
tencie. Zavádza sa funkcia hlav-
ného kontrolóra, ktor˘ bude
vykonávaÈ kontrolu hospodár-
nosti a efektívnosti nakladania
s majetkom Sociálnej poisÈovne.
NR SR ìalej schválila návrh

novely zákona o starobnom dô-
chodkovom sporení, ktor˘m sa
upravuje najmä zavedenie admi-
nistratívnej a finanãnej bariéry,
ktorá má zabrániÈ neodôvodne-
n˘m a ‰pekulatívnym prestupom
z jednej dôchodkovej správcov-
skej spoloãnosti do inej. Zaviedli
sa obmedzenia dôchodkov˘ch
správcovsk˘ch spoloãností na
vynakladanie v˘davkov súvi-
siacich s uzatváraním zmlúv
o starobnom dôchodkovom
sporení a v˘davkov na propa-
gáciu a reklamu dôchodkov˘ch
fondov. 

Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR pripravilo ana-
l˘zu vplyvu zavedenia II. kapi-
talizaãného piliera na hospodá-
renie Sociálnej poisÈovne od 
r. 2005 s v˘hºadom do r. 2010
a návrh na stabilizáciu jej roz-
poãtu vrátane systémov˘ch rie-
‰ení na zabezpeãenie finanãnej
rovnováhy jednotliv˘ch fondov.
Na základe tejto anal˘zy boli
navrhnuté niektoré zmeny
v malej novele zákona o sociál-
nom poistení s cieºom prispieÈ
k zabezpeãeniu finanãnej udrÏa-

teºnosti dôchodkového systému.
ZároveÀ sa pripravuje veºká
novela zákona 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení.

Vláda SR sa v programovom
vyhlásení zaviazala, Ïe jej prio-
ritou bude zabezpeãenie
finanãnej stability priebeÏne
financovaného dôchodkového
systému tak, aby spolu so

systémom starobného dôchod-
kového sporenia poskytovali
primerané hmotné zabezpeãe-
nie v starobe. S cieºom dosiah-
nuÈ vytvorenie spravodlivého
dôchodkového systému, ktor˘
bude udrÏateºn˘ a financova-
teºn˘ v meniacich sa ekonomic-
k˘ch podmienkach s väã‰ou
mierou solidarity, vláda zrefor-
muje systém dôchodkového
poistenia. Vláda v‰ak odmieta
rie‰iÈ súãasné problémy vo
financovaní systému sociálne-
ho poistenia predæÏením veku
odchodu do dôchodku. Rie‰e-
nie finanãnej situácie v Sociál-
nej poisÈovni nie je moÏné na
úkor poistencov a poberateºov
dávok – táto filozofia ovplyv-
Àuje navrhované zmeny, kto-
r˘ch zámerom je stabilizácia
financovania I. piliera sociálne-
ho poistenia.

Ing. Peter Sika, PhD., 
štátny tajomník MPSVR SR

Pár slov na úvod...

„Rie‰enie finanãnej situácie

v Sociálnej poisÈovni 

nie je moÏné na úkor 

poistencov...“
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Podmienka poskytnutia
príspevku 
Je Àou skutoãnosÈ, Ïe obãan s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím je podºa
posudku odkázan˘ na individuálnu
prepravu osobn˘m motorov˘m vozid-
lom. OdkázanosÈ obãana na indivi-
duálnu prepravu je upravená v § 17
zákona o sociálnej pomoci. Posudok
vydáva oddelenie posudkov˘ch ãin-
ností úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny, miestne príslu‰né podºa
trvalého bydliska obãana s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím, po posú-
dení miery funkãnej poruchy obãana
(musí byÈ najmenej 50 %) posudko-
v˘m lekárom oddelenia a po posú-
dení osobnostn˘ch predpokladov,
rodinného prostredia a prostredia,
ktoré ovplyvÀuje integráciu obãana
do spoloãnosti. ëal‰ou podmienkou
poskytnutia peÀaÏného príspevku je
skutoãnosÈ, Ïe obãan s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím bude osobné
motorové vozidlo vyuÏívaÈ najmenej
dvakrát do t˘ÏdÀa na úãely prepravy
do zamestnania, do ‰kolského zaria-
denia alebo do zariadenia sociálnych
sluÏieb. Zákon o sociálnej pomoci 
vo svojom ustanovení § 61 vymedzil
vekovú hranicu na poskytnutie
peÀaÏného príspevku – obãanovi
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím
moÏno peÀaÏn˘ príspevok poskytnúÈ
len do konca kalendárneho roka,
v ktorom dov⁄‰i 65 rokov veku, a roz-
hodnutie o poskytnutí peÀaÏného
príspevku na kúpu osobného moto-
rového vozidla nadobudne právo-
platnosÈ do konca kalendárneho roka,
v ktorom obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím dov⁄‰i 65 rokov veku. 

PeÀaÏn˘ príspevok sa poskytne 
na základe dokladu o cene 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 oprávne-
nie. Osobné motorové vozidlo nesmie
byÈ podºa technického preukazu
(osvedãenia o evidencii) star‰ie ako
päÈ rokov. MoÏno akceptovaÈ aj
doklad o cene alebo doklad o kúpe
osobného motorového vozidla vyho-
toven˘ právnickou osobou alebo
fyzickou osobou so sídlom v zahra-
niãí a teda aj s oprávnením vydan˘m
v zahraniãí. Av‰ak je potrebné, aby
obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postih-
nutím predloÏil úradn˘ preklad t˘ch-
to 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 vyÏa-
dovanie úradného prekladu by bolo
nadbytoãné. 

V˘‰ka peÀaÏného 
príspevku 
Urãuje sa v závislosti od ceny osob-
ného motorového vozidla a príjmu
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postih-
nutím podºa prílohy ã. 9 k zákonu
o sociálnej pomoci, priãom cena osob-
ného motorového vozidla sa zohºad-
Àuje najviac v sume 400 000 Sk.
PeÀaÏn˘ príspevok na kúpu osobné-
ho motorového vozidla moÏno pos-
kytnúÈ najviac vo v˘‰ke 200 000 Sk.
PeÀaÏn˘ príspevok na kúpu osobné-
ho motorového vozidla s automatic-
kou prevodovkou najviac vo v˘‰ke
250 000 Sk – v takomto prípade
obãan s ËZP musí byÈ podºa posudku
odkázan˘ na úpravu osobného moto-
rového vozidla, ktorá zah⁄Àa automa-

tickú prevodovku a musí maÈ opráv-
nenie na vedenie osobného motoro-
vého vozidla. PeÀaÏn˘ príspevok sa
neposkytne, ak príjem obãana s ÈaÏ-
k˘m zdravotn˘m postihnutím presia-
hol 5-násobok sumy Ïivotného mini-
ma pre plnoletú fyzickú osobu (t. ã.
sumu 25 650 Sk), alebo ak jeho maje-
tok a úspory presahujú 800 000 Sk
(do hodnoty majetku sa nezapoãítava
majetok uveden˘ v § 8 zákona 
ã. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niekto-
r˘ch zákonov). Na zisÈovanie príjmu
a v˘poãet príjmu sa vzÈahujú ustano-
venia § 58 ods. 10, 13 a 14 zákona
o sociálnej pomoci.

Povinnosti obãana s ÈaÏk˘m zdravot-
n˘m postihnutím, ktorému bol
poskytnut˘ peÀaÏn˘ príspevok na
kúpu osobného motorového vozidla:� kúpiÈ osobné motorové vozidlo do

troch mesiacov od poskytnutia
peÀaÏného príspevku, najviac do
‰iestich mesiacov odo dÀa poskyt-
nutia peÀaÏného príspevku v prí-
pade, ak osobné motorové vozidlo
nie je moÏné kúpiÈ alebo upraviÈ
pre potreby obãana s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím z dôvodov na
strane právnickej alebo fyzickej
osoby;� vrátiÈ peÀaÏn˘ príspevok alebo
jeho pomernú ãasÈ, ak osobné
motorové vozidlo pred uplynutím
siedmich rokov od poskytnutia
tohto peÀaÏného príspevku predá;� vrátiÈ peÀaÏn˘ príspevok alebo
jeho pomernú ãasÈ, ak sa osobné
motorové vozidlo pred uplynutím
siedmich rokov od poskytnutia
tohto peÀaÏného príspevku ne-
vyuÏíva na individuálnu prepravu
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím (uvedené neplatí, 
ak osobné motorové vozidlo bolo
odcudzené a obãan s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím neÏiada
o ìal‰í peÀaÏn˘ príspevok na
kúpu osobného motorového
vozidla pred uplynutím sedem-
roãnej lehoty);

Jedn˘m z peÀaÏn˘ch príspevkov urãen˘ch na prekonanie alebo
na zmiernenie sociálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotného postih-
nutia – zníÏenej pohybovej schopnosti alebo orientaãnej schop-
nosti – je peÀaÏn˘ príspevok na kúpu osobného motorového
vozidla. Poskytovanie uvedeného peÀaÏného príspevku je upra-
vené v § 61 zákona ã. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskor‰ích predpisov. 

Peňažný príspevok na kúpu
osobného motorového vozidla
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� písomne ohlásiÈ príslu‰nému
orgánu, ktor˘ v predmetnej veci
rozhodol, do ôsmich dní zmeny
v skutoãnostiach rozhodujúcich 
na trvanie nároku na peÀaÏn˘
príspevok, na jeho v˘‰ku, v˘platu
alebo poskytovanie;� na v˘zvu príslu‰ného orgánu
osvedãiÈ skutoãnosti rozhodujúce
na poskytovanie peÀaÏného prís-
pevku, v˘‰ku alebo v˘platu, a to
v lehote do ôsmich dní odo dÀa
doruãenia v˘zvy, ak príslu‰n˘
orgán neurãil dlh‰iu lehotu.

V prípade, ak obãan s ËZP zomrie
pred uplynutím siedmich rokov od
poskytnutia peÀaÏného príspevku,
peÀaÏn˘ príspevok alebo jeho pomer-
ná ãasÈ sa uplatÀuje ako pohºadávka
v konaní o dediãstve. To neplatí, ak
hodnota osobného motorového
vozidla podºa znaleckého posudku
vyhotoveného na úãely dediãského
konania nepresahuje 30 000 Sk. 

V závere by sme chceli poukázaÈ
na skutoãnosÈ, s ktorou sa na nás
obracajú jednak obãania s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím, ale tieÏ
zamestnanci úradov práce, sociál-
nych vecí a rodiny, oddelení peÀaÏ-

n˘ch príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ËZP. Ide o prí-
pad, ak obãanovi s ËZP bol poskyt-
nut˘ peÀaÏn˘ príspevok na kúpu
osobného motorového vozidla do 
31. 12. 2000 a po uplynutí päÈroãnej
a pred uplynutím sedemroãnej lehoty
tento obãan Ïiada o poskytnutie ìal-
‰ieho peÀaÏného príspevku na kúpu
osobného motorového vozidla:

S úãinnosÈou od 1. januára 2001
bolo zmenené ustanovenie § 61
zákona o sociálnej pomoci a lehota
piatich rokov bola nahradená sedem-
roãnou lehotou. V súvislosti s touto
legislatívnou zmenou bolo prijaté
prechodné ustanovenie § 110 f,
podºa ktorého ak bol peÀaÏn˘ prís-
pevok na kúpu osobného motorové-
ho vozidla poskytnut˘ pred 1. januá-
rom 2001, obãan s ÈaÏk˘m zdravot-
n˘m postihnutím nie je povinn˘ vrá-
tiÈ pomernú ãasÈ peÀaÏného príspev-
ku, ak osobné motorové vozidlo
predá alebo vyradí z evidencie moto-
rov˘ch vozidiel v období po uplynutí
päÈroãnej lehoty platnej podºa pred-
pisov úãinn˘ch do 31. decembra
2000. Podºa ustanovenia § 61 zákona
o sociálnej pomoci platného od 

1. januára 2001 je v‰ak moÏné
poskytnúÈ obãanovi s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím ìal‰í peÀaÏn˘
príspevok na kúpu osobného moto-
rového vozidla, len ak od poskytnu-
tia predchádzajúceho peÀaÏného
príspevku uplynulo sedem rokov.
Podmienka uplynutia siedmich
rokov sa povaÏuje za splnenú aj
vtedy, ak obãan s ÈaÏk˘m zdravot-
n˘m postihnutím peÀaÏn˘ príspevok
alebo jeho pomernú ãasÈ vráti. 

Z vy‰‰ie uvedeného vypl˘va, Ïe
v zmysle prechodného ustanovenia 
§ 110 f je moÏné postupovaÈ len
v prípade, ak obãan s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím predá osobné
motorové vozidlo alebo ho vyradí
z evidencie v období po uplynutí
päÈroãnej a pred uplynutím sedem-
roãnej lehoty, av‰ak len v prípade, 
ak tento obãan nepoÏiada o ìal‰í
peÀaÏn˘ príspevok na kúpu osobné-
ho motorového vozidla. V prípade,
ak obãan poÏiada o ìal‰í peÀaÏn˘
príspevok na kúpu osobného moto-
rového vozidla, tento je mu moÏné
poskytnúÈ, len ak spæÀa v‰etky pod-
mienky ustanovené zákonom o so-
ciálnej pomoci, ktor˘ je platn˘ v ãase
rozhodovania o novej Ïiadosti. To
znamená, Ïe ak úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny rozhoduje o novej
Ïiadosti obãana pred uplynutím
sedemroãnej lehoty od poskytnutia
predchádzajúceho peÀaÏného prís-
pevku na kúpu osobného motorové-
ho vozidla, ìal‰í peÀaÏn˘ príspevok
moÏno obãanovi poskytnúÈ, len ak
vráti pomernú ãasÈ peÀaÏného prís-
pevku vypoãítanú na základe sedem-
roãnej lehoty. V˘‰ka pomernej ãasti
peÀaÏného príspevku sa urãuje
v nadväznosti na dobu (mesiac),
v ktorej príslu‰n˘ správny orgán roz-
hoduje o ìal‰om peÀaÏnom príspev-
ku na kúpu osobného motorového
vozidla.

PeÀaÏn˘ príspevok na kúpu osob-
ného motorového vozidla bol za ob-
dobie január aÏ jún 2007 poskytnut˘
640 obãanom s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím, v celkovej sume 
22 027 500 Sk, najviac v Pre‰ovskom
kraji. 

Sylvia Brettschneiderová, 
odbor peňažných príspevkov 

na kompenzáciu 
ÚPSVR
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Rozdelenie jednotliv˘ch ãinností

v súãasnom ponímaní práce

osobného úradu sú nasledovné:

� anal˘za pracovn˘ch miest,

� získavanie a v˘ber zamestnancov,

� adaptácia,

� hodnotenie pracovného v˘konu,

� prepú‰Èanie,

� vzdelávanie,

� odmeÀovanie,

� starostlivosÈ o zamestnancov,

� evidencia,

� kolektívne vyjednávanie.

Legislatívny a právny rámec fungo-

vania osobn˘ch úradov a s t˘m súvi-

siace personálne riadenie v ‰tátnej

správe vymedzuje získavanie zamest-

nancov dvomi spôsobmi. Ide o uplat-

nenie in‰titútu v˘berov˘ch konaní na

obsadenie voºného ‰tátnozamestnanec-

kého miesta a obsadenie miesta v ‰tát-

nej sluÏbe na zastupovanie. V oboch

prípadoch ide o stav, kedy do ‰tátnej

sluÏby prichádzajú zamestnanci, ktorí

o uvedenú prácu prejavili záujem, ich

pôsobenie je v‰ak ovplyvÀované viace-

r˘mi faktormi. Prichádzajú do prostre-

dia, ktoré je pre nich nové a budú sa

stretávaÈ s agendou, ktorú doposiaº

nevykonávali. Bolo chybou zákonodar-

cov, Ïe zru‰il kvalifikaãné skú‰ky v prí-

pravnej ‰tátnej sluÏbe. Toto obdobie

bolo systémov˘m nástrojom, poãas kto-

rého novoprijatí ‰tátni zamestnanci

získavali ìal‰ie vedomosti, znalosti

a zruãnosti, mali prideleného ‰koliteºa

a svoje znalosti prezentovali po adap-

taãnom vstupnom vzdelávaní pred

kvalifikaãnou komisiou. Súãasn˘ stav

adaptácie nov˘ch zamestnancov si

vyÏaduje prijaÈ nové opatrenia, nakoº-

ko je v záujme ústredia a úradov, aby

pracovali na vysokej profesionálnej

báze k spokojnosti klientov.

Personálne riadenie treba vnímaÈ

ako súbor navzájom spojen˘ch ãinnos-

tí, ktoré sa navzájom ovplyvÀujú. Nie

je moÏné fungovanie jednej bez fungo-

vania inej, nakoºko kaÏdá z nich

ovplyvÀuje tie ostatné. Preto zru‰enie

spomínaného adaptaãného prostredia

spôsobilo ÈaÏkosti aj v hodnotení

zamestnancov, vo vzdelávaní a odme-

Àovaní. Kritéria hodnotenia, ktoré sa

stali predpokladom pre odmeÀovanie,

tak vychádzajú zo subjektívnych

posudzovaní predstaven˘ch. Ch˘bajú

objektívne kritériá a merateºné ukazo-

vatele, ktor˘ch plnenie je empiricky

doloÏené. Nastavenie pravidiel pri

vzniku ‰tátnozamestnaneckého pomeru

a ich plnenie tak vytvára predpoklad

na získanie najlep‰ích uchádzaãov

z v˘berov˘ch konaní, ich vzdelávanie,

hodnotenie a odmeÀovanie.

V ãase organizaãn˘ch zmien, ktor˘-

mi prechádza ústredie a úrady od za-

ãiatku roka, je potrebné myslieÈ aj na

nastavenie mechanizmov fungovania

odborn˘ch útvarov a pripravenosti

zamestnancov plniÈ úlohy, ktoré úra-

dom vypl˘vajú zo zákona. Je úplne pri-

rodzené a predvídavé v organizáciách,

ktoré zmenami prechádzajú, aby uspo-

riadanie vnútorn˘ch pomerov kore‰-

pondovalo s poÏiadavkami vonkaj‰ieho

prostredia. Aj zmena organizaãnej ‰truk-

túry ústredia reagovala na poÏiadavku

obrátiÈ sa na klientovo orientované sluÏ-

by zamestnanosti, na poÏiadavku veno-

vaÈ náleÏitú pozornosÈ ãerpaniu finan-

ãn˘ch prostriedkov ESF, na poÏiadavku

skvalitnenia a priblíÏenia sluÏby v so-

ciálnej sfére obãanom. 

Personálna stratégia v období

zmien kladie pred ústredie niekoºko

otázok: 

Kde sa práve teraz nachádzame?

Kde chceme byÈ o rok, o dva, o tri,

alebo dokonca o päÈ rokov? Ako sa tam

dostaneme?

Okrem uveden˘ch rámcov˘ch, ale

zásadn˘ch otázok je potrebné zodpove-

daÈ aj:

Akú kvalifikáciu a schopnosti bude-

me potrebovaÈ v budúcnosti? Je úroveÀ

v˘konnosti dostatoãne vysoká, aby

umoÏnila kvalitné a vãasné plnenie

úloh, dodrÏiavanie termínov, správne

pripravenú metodiku, spätnú väzbu

rozhodnutí a odstraÀovanie nedostat-

kov? Budú ‰truktúra, procesy a systé-

my v organizácii a ich súãasnej podobe

schopné vyrovnaÈ sa s budúcimi úloha-

mi? VyuÏívame najlep‰ím spôsobom

kvalifikáciu a v˘konov˘ potenciál

na‰ich zamestnancov? Investujeme

dostatoãne do rozvoja t˘ch zruãností

a schopností? 

DôleÏité je daÈ personálnym akti-

vitám celkov˘ zmysel úãelnosti ich

explicitn˘m prepojeniam s potrebami

organizácie a jej zamestnancami. Pri

vytváraní personálnych stratégií musí-

me maÈ na zreteli dve základné vyjad-

renia strategického riadenia ºudsk˘ch

zdrojov, a to hlavne: 

� potrebu dosiahnuÈ strategickú integ-

ráciu a strategick˘ súlad (vertikálna

integrácia) a

� potrebu uplatniÈ logick˘ premyslen˘

prístup (horizontálnej integrácie). 

V období zmien organizaãnej ‰truk-

túry a nastavenia nového modelu pro-

cesov je preto veºmi dôleÏité, aby

súbeÏne s t˘mito krokmi prebiehali aj

zmeny, ktoré personálne doplnia útvary

a procesy. V realizácií a napæÀaní t˘chto

krokov sme prijali opatrenia v kaÏdej

personálnej ãinnosti a chceme ich

uviesÈ do praxe. Spôsob v˘berov˘ch

konaní chceme upraviÈ tak, aby sme

u verejnosti minimalizovali podozrenia

z formálnosti a nastavili vedomostnú

úroveÀ potenciálnych uchádzaãov na

úroveÀ minimálnych ‰tandardov.

V˘berové konanie ako in‰titút obsa-

dzovania voºn˘ch ‰tátnozamestnanec-

k˘ch miest má svoje opodstatnenie, ak

je nastavené transparentn˘m spôsobom

a jeho realizácia nevytvára dôvod na

pochybnosti v jeho objektivitu. ZloÏe-

nie v˘berového konania z písomnej

a ústnej ãasti sa síce javí ako vhodná

skladba, av‰ak, ak vieme, Ïe na v˘bero-

vé konania v radov˘ch pozíciách refe-

rentov a radcov sa na jedno voºné ‰tát-

nozamestnanecké miesto prihlásilo

v roku 2005 a 2006 aj 40 a viac záujem-

cov, je nutné si uvedomiÈ, aké adminis-

Otázky personálneho riadenia a plnene úloh ‰tátnej správy v slu-
Ïobnom úrade podºa ustanovenia § 8 zákona ã. 312/2001 Z. z.
o ‰tátnej sluÏbe a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov
v znení neskor‰ích predpisov plní osobn˘ úrad. Záber ãinností,
ktoré mu vypl˘vajú zo zabezpeãenia ãinnosti v oblasti pracovno-
právnych vzÈahov, je pomerne ‰irok˘.

Personálne riadenie v období zmien

SPZ_9_07  24.9.2007  19:34  Stránka 6



ÚPSVR

9/2007 SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 7

tratívne zaÈaÏenie stála osobné úrady

ich realizácia. 

V adaptácii zamestnancov chceme

zaviesÈ model tútorstva, rotácie práce

a kouãingu. Adaptaãné vzdelávanie sa

má staÈ v˘znamnou súãasÈou prehlbo-

vania kvalifikácie ‰tátnych zamestnan-

cov. U novonastupujúcich zamestnan-

cov je potrebné, aby sa oboznámili

nielen s poslaním organizácie, ale aj

s jej víziou, stratégiou, nástrojmi, ktoré

realizuje, s jej chodom, organizaãn˘mi

zloÏkami, firemnou kultúrou a mies-

tom zamestnanca v nej. Iba v tomto

prípade môÏeme oãakávaÈ, Ïe pôsobe-

nie zamestnanca v úrade splní oãaká-

vania sluÏobného úradu a vytvorí

priestor na stabilizáciu. Je nesporné, 

Ïe kaÏdá fluktuácia je do urãitej miery

prínosom pre úrad. Ak presahuje hra-

nice a dostáva sa do polohy krátko-

dob˘ch pôsobení, úloha úradu vo

vzdelávaní stúpa aÏ do takej miery,

kedy finanãné zdroje organizácie sú

smerované aj do zbytoãn˘ch aktivít. 

Ak ch˘ba stratégia, vzdelávanie plní

formálnu úlohu do‰koºovania a nemá

systémov˘ rámec. 

Plány vzdelávania, ktor˘m pred-

chádza anal˘za vzdelávacích potrieb,

majú byÈ úãinn˘m nástrojom na zdoko-

naºovanie profesijnej pripravenosti

‰tátnych zamestnancov. Vypracovanie

rámcov˘ch plánov, z ktor˘ch budú

vychádzaÈ plány vzdelávania ústredia

a úradov, vytvoria predpoklad plánova-

nia, realizácie a kontroly úãinnosti

vynaloÏen˘ch prostriedkov na vzdelá-

vanie. V súvislosti s prebiehajúcimi

zmenami prijalo ústredie návrh osob-

ného úradu, aby rok 2007 bol rokom

vzdelávania predstaven˘ch. Presvedãe-

nie, Ïe zmeny môÏu realizovaÈ len pri-

pravení a profesionálne zdatní vedúci

pracovníci, pramení z poznania, Ïe aj

najlep‰ie kroky, ktoré sú uvádzané do

praxe, nemusia byÈ naplnené, ak ich

majú realizovaÈ nekompetentní ºudia.

Vzdelávanie v oblasti personálneho

manaÏmentu, organizácie zmeny ãi ria-

denia ºudsk˘ch zdrojov vytvorilo bázu,

na základe ktorej je moÏné organizaãné

zmeny posudzovaÈ na ktoromkoºvek

útvare podºa rovnak˘ch pravidiel.

Vyhodnotenie vzdelávania tvorí aj

v˘znamnú súãasÈ hodnotenia ‰tátnych

zamestnancov, ich prístup k plneniu

povinnosti a prístup k práci ako celku,

vzÈah k organizácii a ochotu zvy‰ovaÈ

svoj vedomostn˘ a profesionálny

potenciál. Takéto hodnotenie, ktoré

vychádza z komplexného zhodnotenia

zamestnanca, má potom opodstatnenie

pri odmeÀovaní. OdmeÀovanie, ako

citlivá zloÏka, musí maÈ jasne stanove-

né pravidlá, ktoré vychádzajú z mera-

teºn˘ch ukazovateºov, a nie zo subjek-

tívneho hodnotenia predstaveného. 

Hodnotenie zamestnancov bolo pri-

márnym ukazovateºom aj v období rea-

lizácie postupn˘ch krokov k zniÏova-

niu poãtov zamestnancov. Pri urãení

zru‰enia konkrétnych pracovn˘ch

miest predstavení prihliadali na

v˘konnosÈ jednotliv˘ch zamestnancov,

kvalifikaãnú úroveÀ, odbornosÈ pracov-

níkov a prax. Urãenie kritérií z pohºa-

du zamestnancov v prípadoch, kedy sa

jednalo o ich zamestnanecké miesto,

bolo urãite hodnotené ako subjektívne,

av‰ak pri uskutoãÀovaní zmien je

povinn˘m predpokladom vyt˘ãenie

merateºn˘ch ukazovateºov. Predpokla-

dom pre hodnotenie na základe kritérií

bola anal˘za procesov, ktorá ukázala,

v ktor˘ch ãinnostiach, v ktor˘ch útva-

roch majú ústredie a úrady rezervy.

Skúmanie rezerv vychádzalo z ìal‰ích

empirick˘ch ukazovateºov, ak˘mi boli

napr. miera nezamestnanosti, poãet

uchádzaãov o zamestnanie, záujemcov

o zamestnanie, poãet podnikateºsk˘ch

subjektov, poãet poberateºov dávok,

poãet rozhodnutí, ale aj podiel zamest-

nancov na jednotliv˘ch ãinnostiach.

Anal˘zu v tomto ponímaní môÏeme

hodnotiÈ ako strategick˘ systémov˘

dokument, ktor˘ má prijaÈ kaÏdá orga-

nizácia, ktorá sa odhodlala na zmenu.

K samotnému hodnoteniu ‰tátnych

zamestnancov je potrebné pristupovaÈ

v nasledujúcom období aj so zreteºom

na vy‰‰ie uvedené ako k nástroju, kto-

rého v˘znamnosÈ neovplyvÀuje len

spätná väzba spokojnosti úradu alebo

odmeÀovanie. Hodnotenie má daÈ

komplexn˘ sumár o zamestnancovi. 

Kritériá hodnotenia majú obsahovaÈ:

� prístup k plneniu povinnosti, 

� iniciatívu zamestnanca, 

� vzÈah k prehlbovaniu kvalifikácie, 

� prínos pre sluÏobn˘ úrad,

� plnenie písomn˘ch pokynov pred-

staveného,

� hodnotenie chybovosti v˘stupov

‰tátneho zamestnanca,

� hodnotenie pracovnej morálky,

dochádzky,

� návrhy k zlep‰eniu a zefektívneniu

práce odborného útvaru,

� dodrÏiavanie etick˘ch princípov,

� hodnotenie nestrannosti zamest-

nanca,

� ìal‰ie kritériá, ako ochotu pracovaÈ

v tíme, pracovaÈ ako lektor, mentor,

tútor, kouã, publikaãná ãinnosÈ

zamestnanca, zastupovanie sluÏob-

ného úradu, prezentácia sluÏobné-

ho úradu, ochota spracovania agen-

dy nad rámec ‰tátnozamestanecké-

ho miesta a ìal‰ie kritériá, ktoré

môÏe zvoliÈ aj predstaven˘ v súvis-

losti s náplÀou práce zamestnanca.

Zmena a jej organizácia v‰ak potre-

buje tím, ktor˘ zmenu riadi a organizu-

je. V prípade napæÀania bodov uznese-

nia vlády SR ã. 856/2006 a 414/2007 to

bol personálny útvar sluÏobného úradu

ústredia – osobn˘ úrad, za úzkej spolu-

práce a v koordinácii s kanceláriou GR

a námestníkmi odborn˘ch sekcií.

V podmienkach ústredia zmena zaãala

uvedením nov˘ch riaditeºov do funk-

cií. V období marca a apríla 2007 sa

menili a prispôsobovali organizaãné

‰truktúry nielen legislatívnym rámcom,

z ktor˘ch vypl˘vajú ústrediu a úradom

úlohy, ale aj snahou o zefektívnenie

práce úradov. Následná anal˘za proce-

sov, ktorá vyústila do zniÏovania sta-

vov, by mala byÈ predposlednou eta-

pou, kedy budú mechanizmy nastave-

né tak, aby úrady pracovali efektívne,

pruÏne, orientované na klientov,

a kedy sa okrem ‰etrenia peÀazí daÀo-

v˘ch poplatníkov dostaví aj efekt dôve-

ry verejnosti k úradom práce, sociál-

nych vecí a rodiny.

Personálne riadenie v období zmien

je nároãné pre riadiacich pracovníkov,

ale aj pre v‰etk˘ch zamestnancov, ktorí

sa na personálnom riadení podieºajú.

âasto ide o veci, ktoré e‰te neboli

odskú‰ané, s ktor˘mi sa nestretli. Sú

v‰ak pre Ïivot nevyhnutné a odzrka-

dºujú meniacu sa situáciu v spoloãnos-

ti. Zmena je stotoÏÀovaná s obavami

z neznámeho. Je v‰ak nevyhnutná, ak

má reagovaÈ na poÏiadavky spoloãnosti

tak, ako sa to od nej oãakáva. Jej odko-

munikovanie je veºmi dôleÏité a záleÏí

na kaÏdom riadiacom zamestnancovi,

aby ju dokázal uviesÈ do Ïivota tak, Ïe

pre Àu nadchne ãi presvedãí t˘ch,

s ktor˘mi ju má realizovaÈ. Dvojnásob-

ne to platí o personálnom riadení, pre-

toÏe zmena, ktorá sa nedot˘ka ºudí, nie

je ozajstnou zmenou.

Mgr. Ladislav Hribik, 
riaditeľ osobného úradu 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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� Radi by sme sa pripojili ku gra-
tulantom a poblahoÏelali vám
k tomu, Ïe ste získali jedno z oce-
není – Prize Winner – vo fotosúÈa-
Ïi „Images of Health and Disabili-
ty 2006/2007“, ktorú organizuje
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO). 
ëakujem, chcela by som v‰ak ujas-

niÈ, Ïe ne‰lo o Ïiadne v˘znamné oce-
nenie – Special Mention je vlastne
len nieão ako ãestné uznanie. Na-
priek tomu ma správa o umiestnení
sa v súÈaÏi WHO nesmierne pote‰ila,
pretoÏe v nej bolo prihlásen˘ch 2 500
príspevkov súÈaÏiacich z 56 krajín
a medzi ocenen˘mi zo v‰etk˘ch ka-
tegórií z ãlensk˘ch krajín EÚ boli
zastúpené len Loty‰sko, Veºká Britá-
nia a SR (prevaÏovali v˘hercovia
z USA, Austrálie, Indie a Bangladé-

‰u). Správa o ocenení v súÈaÏi WHO
ma pritom zastihla iba v t˘chto
dÀoch, uÏ v rámci pôsobenia na
ministerstve. Bola pre mÀa o to vzác-
nej‰ia, lebo som vtedy fotografovala
vlastne iba amatérsky, bez ‰peciálne-
ho vybavenia a popri in˘ch povin-
nostiach, ktoré som vykonávala
v rámci misie. Rozsah ne‰Èastia a ºud-
ského utrpenia v táboroch pre obete
katastrofy bol v‰ak natoºko ohromu-
júci, Ïe som z trojmesaãného pobytu
v krajine v blízkosti Himalájí pripra-
vila aj fotografickú v˘stavu. Domi-
nujú v nej zábery hendikepovan˘ch,
mentálne postihnut˘ch, star˘ch ºudí
ãi sirôt, ão pri‰li o svojich blízkych,
ale napríklad i mlad˘ch tínedÏer-
sk˘ch vdov (dievãat, ão prinútili
veºmi skoro k vydaju a ktor˘m poãas
zemetrasenia zahynuli manÏelia).

� Okrem Pakistanu ste pracovali aj
vo viacer˘ch humanitn˘ch misiách
OSN v Bosne, Kosove, Macedón-

sku, Iraku a Jordánsku. Proble-
matike uteãencov a migrácie ste
sa dlho venovali aj na Slovensku.
âo vás priviedlo na MPSVR?
Nezdá sa vám va‰e teraj‰ie pra-
covné zameranie príli‰ odli‰né
a systém práce in˘?
Viete, bola som veºmi rada, keì

ma v decembri minulého roku priz-
valo ministerstvo k spolupráci,
(pozn.: bezprostredne po tom, ako
v dôsledku organizaãn˘ch zmien
ústredie UNHCR v Îeneve zru‰ilo
viaceré posty na Slovensku a za-
ãlenilo SR pod Regionálny úrad
UNHCR v Budape‰ti). VÏdy ma za-
ujímal ãlovek a jeho sociálne pros-
tredie, problematika rezortu práce
a sociálnych vecí mi je a vÏdy bola
veºmi blízka. NuÏ, a zdá sa, Ïe dnes
zrejme kaÏd˘ z nás musí byÈ pripra-
ven˘ na zmeny – aj keì ide o post
u zamestnávateºa, ktorému ste veno-
vali hodne síl a entuziazmu v nebez-
peãn˘ch podmienkach a nároãnej
terénnej práci s ºuìmi. Myslím si, 
Ïe v rámci sekcie medzinárodn˘ch
vzÈahov MPSVR plne vyuÏívam
svoje jazykové a negociaãné schop-
nosti, ale i odborné poznatky. Je to
síce iná práca, ale baví ma. PretoÏe
mám na starosti problematiku migrá-
cie a integrácie cudzincov – tentoraz
v‰ak v ‰ir‰om kontexte, vrátane
legálnej pracovnej migrácie – zúãast-
Àujem sa na rôznych odborn˘ch
zasadnutiach v zahraniãí (napríklad
vo V˘bore pre imigráciu a azyl
v Bruseli) a zaãíname pracovaÈ aj 
na Koncepcii integraãnej politiky
(cudzincov) v SR. 
Otázky pozitívneho vyuÏívania
migrantov v prospech rozvoja prijí-
majúcich aj vysielajúcich krajín, ako
aj moÏnej integrácie cudzincov do
spoloãnosti ãi interkultúrneho dialó-
gu s in˘mi komunitami sa stali
mimoriadne diskutovan˘mi uÏ poãas
nemeckého Predsedníctva EU, pri-
ãom portugalské Predsedníctvo ich
tieÏ oznaãilo za jednu zo svojich
priorít. Od 15. 9. 2007 by podºa
novej ‰truktúry mal zaãaÈ fungovaÈ
samostatn˘ odbor pre migráciu
a integráciu cudzincov v rámci sek-
cie medzinárodn˘ch vzÈahov.

ëakujeme za rozhovor.

redakcia

Prize Winner WHO 
pre PhDr. Máriu Čiernu
Najzraniteºnej‰ou ºudskou bytosÈou je dieÈa. Neustále si vyÏaduje
na‰u pozornosÈ a starostlivosÈ. Primárnym subjektom jeho osob-
nostného rozvoja je rodina, ktorá je miestom vzniku, formovania
jeho charakteru i osvojenia hodnôt ako najcennej‰ieho potenciálu.

Autorkou snímky ocenenej vo fotosúťaži
„Images of Health and Disability
2006/2007“, ktorú organizuje 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
je PhDr. Mária Čierna

Päťročná pakistanská sirota v tábore 
Al-Supha camp, Muzaffarabad – severný
Pakistan
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29-ročnej žene Noureen počas zemetrasenia v Pakistane (8. 10. 2005
s intenzitou 7,6 stupňa) zahynuli 2 z 3 detí, v dôsledku zranení chrbti-
ce zostala imobilná. Bola jednou z desaťtisícov obetí, ktoré ničivé
zemetrasenie vôbec prežili. Počas tejto prírodnej katastrofy zahynulo
78 až 100-tisíc ľudí a 3 milióny ľudí prišlo o svoje príbytky.

Pani Čierna sa počas misie rada zdržiavala v kruhu pakistanských detí.

Ťažko uveriť, že postihnutá žena na obrázku má len 49 rokov. 
V tábore pre obete zemetrasenia ju počas obeda členovia rodiny
vynášali zo stanu na slnko. 

D
Àom 1. 8. 2007 bol do funkcie hlavn˘ radca –
predstaven˘, vedúci pracoviska Banská
Bystrica vymenovan˘ Mgr. Jaroslav Popoviã.

Pri príleÏitosti uvádzania do funkcie sa stretol so
zamestnancami pracoviska v Banskej Bystrici aj gene-
rálny riaditeº Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
PaedDr. Ján Sihelsk˘. ZároveÀ s predstavením nového
vedúceho pracoviska zaÏelal jemu aj ostatn˘m zamest-
nancom veºa úspechov. Poãas krátkeho stretnutia sa
na‰iel priestor aj pohovoriÈ si o oãakávaniach a aktu-
álnych otázkach fungovania pracoviska v Banskej
Bystrici.

PaedDr. Danica Lehocká, 
hovorkyňa ÚPSVR

Novovymenovaný
vedúci pracoviska 
v Banskej Bystrici

Zľava Mgr. Jaroslav Popovič, vedúci pracoviska v B. Bystrci,
Ing. Branislav Ivora, riaditeľ KGR a PaedDr. Ján Sihelský,
generálny riaditeľ ÚPSVR

Diskusia generálneho riaditeľa so zamestnancami pracoviska
v Banskej Bystrici
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Nároky stúpajú
Sociálni kurátori majú svoje ‰pecifické

sféry dominancie – práca so sociálnou

sieÈou klienta, terénna sociálna práca,

‰kolská sociálna práca, spolupráca so

sociálnym pracovníkom v zdravotníctve,

vo väzenstve. Ich ‰pecifické poslanie spo-

ãíva v sociálnom prostredí, a to podºa

toho, kde sú orientovaní. Rok 2005 bol

predov‰etk˘m rokom nov˘ch legislatív-

nych zmien v sociálnej oblasti, keì

s úãinnosÈou od 1. apríla tohto roku

nadobudol úãinnosÈ Zákon o rodine 

ã. 36/2005 Z. z. a od 1. septembra 2005

nadobudol platnosÈ Zákon ã. 305/2005 

Z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o so-

ciálnej kuratele. V nasledujúcom roku

reforma pokraãovala v implementácii

zákonov a v skvalitnení sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kurately. Rovna-

ko aj v r. 2007 pokraãujeme v nároãn˘ch

úlohách, ktoré sú nepochybne sprevádza-

né viacer˘mi organizaãn˘mi zmenami,

ktoré sú prirodzenou súãasÈou nároãn˘ch

úloh. Ich v˘sledkom by v‰ak mal byÈ pre-

dov‰etk˘m kvalitn˘ a efektívne motivaã-

n˘ sociálny systém, ktor˘ vedie k aktivite

a iniciatíve nás v‰etk˘ch.

Základom je 
tímová práca
Sociálnoprávna ochrana rodiny a detí

nemôÏe byÈ bez existencie dobr˘ch so-

ciálnych pracovníkov, bez „svorného

tímu“, ktor˘ predstavuje jeho zdrav˘

základ. Preto byÈ efektívny znamená

vedieÈ pracovaÈ v pracovn˘ch tímoch

a s tímom. O riadení sa hovorí, Ïe je ume-

ním moÏného. Je v‰ak vÏdy viac spôso-

bov, ako dospieÈ k cieºu, av‰ak len jeden

z nich spravidla b˘va efektívny. A o to

práve ide – umenie ho nájsÈ. Darí sa to

sociálnym kurátorom s dynamikou, ktorí

sa nechcú prispôsobovaÈ, ale chcú pris-

pôsobovaÈ ostatn˘ch a svoje prostredie? 

Efektívny sociálny kurátor v úlohe

manaÏéra sa nemôÏe sÈaÏovaÈ, Ïe nemá

kolegov, ak˘ch by potreboval. Mal by

vedieÈ spolupracovaÈ s t˘mi, kto sú v jeho

blízkosti. Aká je in‰pirácia nad zamysle-

ním sa a navodenie my‰lienky, ako sa staÈ

efektívnym sociálnym kurátorom? „V kaÏ-

dom ãloveku je nieão, ãím je v˘nimoãn˘

a v ãom je dobr˘.“ DôleÏité je nájsÈ to

a pomôcÈ mu túto schopnosÈ rozvinúÈ...

Praktické zruãnosti
Správne vyuÏiÈ vedomosti a zruãnosti

sociálneho kurátora v rodinách s v˘raz-

n˘m sociálnym problémom, vyhodnotiÈ

získané základné kontakty po objasnení

problému v spolupráci s odborníkmi

z poradensko-psychologick˘ch sluÏieb,

resp. vypracovaÈ plány predbeÏn˘ch

zásahov v osobitn˘ch prípadoch. Napr.

pri získavaní podkladov je dôleÏité, aby

bol vypracovan˘ postup, ktor˘ vedie

k individuálnemu plánu ãinnosti. Potreb-

ná je konzultácia za príslu‰né pracoviská

– obec, lekár, polícia, detsk˘ domov.

Za obsah plánov a záznamov nesie

sociálny kurátor plnú zodpovednosÈ.

Klient má tieÏ právo nazeraÈ do zázna-

mov o sebe a o svojej rodine. Záznamy,

v ktor˘ch sú zaznamenané nevyhnutné

fakty, ktoré sa získali z oficiálnych pra-

meÀov, napr. z pojednávaní pri súde,

v˘sledky rozliãn˘ch intervencií u lekára,

s menom sociálneho kurátora, ktor˘ má

záleÏitosÈ pridelenú na udrÏanie ìal‰ej

plynulej spolupráce. 

Plánovanie práce 
V súhrne je dôleÏité zachytiÈ rozpory,

ktoré sociálny kurátor postrehol, a pod

ak˘m vplyvom a pôsobením k nim

do‰lo. Niektoré situácie si nevyÏadujú

ãast˘ kontakt s klientom, iné áno. Ak

nav‰tevuje sociálny kurátor rodinu len

vtedy, ak nastal ìal‰í sociálny problém,

potom uÏ to nie je odborné vedenie, ale

poskytnutie prvotnej intervencie. DôleÏi-

té je vypracovanie zoznamu – krátkeho

prehºadu, ktor˘ uºahãí prácu pri ìal‰om

rozhovore, náv‰teve, rokovaní v záujme

klienta na úradoch a v in‰titúciách.

Práca sociálnych kurátorov sa orientu-

je na odstránenie príãin vzniku sociálno-

patologick˘ch javov. Zmena charakteru

práce sociálnych kurátorov je ovplyvne-

ná aj t˘m, Ïe v tejto oblasti spolupôsobia

aj akreditované subjekty a samospráva.

Zvy‰uje sa nárok na sociálneho kurá-

tora v oblastiach:

� vzdelávania a odbornej prípravy,

� pracovn˘ch vzÈahov a kompetencií

sociálneho kurátora,

� osobnostnej zrelosti a komunikaã-

n˘ch zruãností.

Osobné nasadenie
·pecifikom profesie sociálneho kurátora

je poÏiadavka osobného nasadenia pri

rie‰ení problémov klientov. Nevyhnutné

pre v˘kon sociálnej práce sú osobnostné

predpoklady. Ide o vytvorenie funkãného

vzÈahu s klientom, získanie kºúãov˘ch

informácií o jeho sociálnych problémoch

a ich zhodnotenie. Aké opatrenia vykoná-

vame? Stanovenie sociálnej anamnézy na

základe informácií a postupov poskytuje

samotná sociálna pomoc pri odstraÀovaní

sociálnych problémov klientov, motivo-

vanie k aktívnemu prístupu k zmene

správania sa, k postupnému a samostat-

nému rie‰eniu ich problémov.

VyuÏíva sa pritom:

� sociálne poradenstvo (základom je

poskytovanie informácií o postupoch

vypl˘vajúcich zo sociálnych zákonov),

� sociálna terapia (napr. objasnenie

problému a orientácia v Àom, uvoº-

nenie napätia, povzbudenie),

� krízová intervencia (napr. pri od-

halení t˘rania), pomoc ãloveku

v hraniãnej Ïivotnej situácií – linka

dôvery, „dosiahnuteºnosÈ“).

Medzi moderné formy intervencie

patrí orientácia na:

� pozitívne vyuÏívanie voºného ãasu,

� komunitné aktivity,

� rozvíjajúce sa aktivity akreditova-

n˘ch subjektov.

Pri zabezpeãovaní t˘chto úloh je dôle-

Ïitá koordinácia a realizácia aktivít sociál-

nych kurátorov s ostatn˘mi odborníkmi,

cieºom ktor˘ch je úãinn˘m spôsobom rie-

‰iÈ problémy osôb a zabezpeãiÈ konzultá-

cie, semináre, spoloãné porady a iné. 

Mgr. Eva Šipošová 
odbor SPODSK a PPS ÚPSVR

Sociálna práca sa ukázala nevyhnutnou potrebou vo v‰etk˘ch
podobách a sférach v regiónoch SR v uplynul˘ch rokoch. Uplat-
Àuje sa nielen v ‰tátnej sluÏbe, ale aj v mimovládnej oblasti,
samosprávach a ãiastoãne aj v privátnom sektore.

Sociálny kurátor 
v systéme sociálnoprávnej ochrany detí
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T
ransfer „starého“ a uzavreté
schémy sa prekonali, a aj preto
sa hºadajú nové smery a nové

praktiky vo verejnom a ‰tátnom sekto-
re, ktoré sa in‰pirujú podnikateºsk˘m
prostredím, orientáciou na v˘sledok,
ale hlavne spokojnosÈ klienta. UvaÏo-
vanie, aké sluÏby by mu mohli „ula-
hodiÈ“, majú zelenú v najjasnej‰om
slova zmysle a videní. Zvy‰ovanie
transparentnosti a budovanie dôvery
medzi spomínan˘m sektorom a obãa-
nom je vyspel˘mi krajinami povaÏo-
van˘ za základn˘ stavebn˘ prvok
modernizácie akéhokoºvek systému,
ktor˘ má vy‰‰ie ambície ako „iba
existovaÈ“. Aj slovensk˘m parlamen-
tom prijat˘ zákon o prístupe k infor-

máciám ako tak˘m otvára cestu uve-
den˘m smerom – smerom orientova-
n˘m na potreby obãana. 

Toºko teória, realita, alebo – nazvi-
me to „kaÏdodennou“ súãasÈou exis-
tencie úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny. Spomínaná „kaÏdodennosÈ“
na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny v Starej ªubovni dala pries-
tor Anna – Riikka Kauppinen reali-
zovaÈ svoju odbornú pracovnú stáÏ.
Neobvykl˘ zaãiatok, obvykl˘ koniec.
Zaãalo sa to schválen˘m grantom 
pre „obyãajnú“ fínsku ‰tudentku. 
Na základe bilaterálnej dohody
o v˘mene stáÏistov medzi Fínskom
a Slovenskom a zoznamu o stáÏis-
toch, ktor˘m bol schválen˘ grant
a ktor˘ uverejÀuje Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, reagoval
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Starej ªubovni. Ponúkol ‰ancu uÏ
spomínanej fínskej ‰tudentke vyko-
návaÈ „trainesheep“ – odbornú pra-
covnú stáÏ – práve na spomínanom

úrade. Po predloÏenom návrhu prija-
la na‰u ponuku a 1. júla 2007 vystú-
pila na popradskom letisku...

Nie je len privilégiom t˘ch, ktorí
sú finanãne zabezpeãení, môcÈ vyuÏiÈ
tak˘to odborn˘ rast, a nie pre v‰et-
k˘ch stáÏistov je rozhodujúcou len
krajina, v ktorej strávia svoj pobyt.
Pri v˘bere nie je ãasto pre nich roz-
hodujúca iba pozícia, ale aj to, koºko
sa poãas svojho odborného pobytu
môÏu nauãiÈ. Mnohí z nich sa poãas
stáÏe alebo po nej zúãastÀujú na kon-
ferenciách, kde sa delia o svoje
zahraniãné skúsenosti s ìal‰ími kole-
gami. Takto im pomáhajú pripraviÈ sa
na interkulturálnu v˘menu. Spoloã-
nosti a in‰titúcie, v ktor˘ch stáÏisti
pôsobia, sa preto rôznia. Po vstupe
Slovenska do Európskej únie sa aj
na‰a transformujúca krajina stala zau-
jímav˘m miestom, kde si svoju stáÏ
„odkrútilo“ nemálo zahraniãn˘ch
‰tudentov ãi mlad˘ch ºudí. V˘chodná
Európa so svojou politickou minulos-

Èou a následnou integráciou do
Európskeho spoloãenstva láka ãoraz
viac mlad˘ch ºudí z celého sveta.

Prvé júlové dni privítal Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Starej ªubovni stáÏistku z Fínska.
Anna – Riikka Kauppinen, 21-roãná
‰tudentka sociálnej antropológie
a medzinárodn˘ch vzÈahov na Hel-
sinskej Univerzite, sa stala súãasÈou
kolektívu zamestnancov úradu
a denne sa stretávala s klientmi,
pôsobila na oddelení EURES, spolu-
pracovala s oddelením ESF, ako aj
ìal‰ími oddeleniami a odbormi.

Riaditeºka úradu aj ostatní ãleno-
via vedenia jej dali ‰ancu spoznaÈ
v‰etko dostupné odborné dianie na
úrade, ale i mimo neho. ZúãastÀo-
vala sa odborn˘ch seminárov, mala
moÏnosÈ komunikovaÈ a nav‰tevovaÈ
rómsku osadu, domov dôchodcov,
bola prítomná pri ‰etrení v domác-
nostiach, rovnako ako aj na poradách
vedenia úradu. 

Precestovala poriadny kus sveta.
MôÏe sa pochváliÈ pracovnou stáÏou
a praxou v tak˘ch destináciách ako
India, Austrália, Amerika, Srí Lanka,
Dubaj a tieÏ zaujímav˘mi krajinami
v Európe ako Rusko, Turecko, Bul-
harsko, Poºsko, Estónsko, Litva,
·védsko, Dánsko, Nemecko, Fran-
cúzsko, ·vajãiarsko, Veºká Británia.
Jej jazykové schopnosti, ‰tudijn˘ po-
tenciál, osobnostná devíza, „s akou
vystúpila z lietadla“, boli a urãite aj
budú iba prínosom pre samotn˘
úrad, ale najmä pre klientov. 

Iná kultúra, hoci v rámci Európy,
môÏe byÈ pre mladého ãloveka ãasto
obrovskou zmenou. ËaÏké zaãiatky
a neznalosÈ domáceho jazyka sa
zvyknú preklenúÈ do veºk˘ch Ïivot-
n˘ch skúseností a potenciálu, z kto-
rého môÏe ãlovek ãerpaÈ vo v‰etk˘ch
oblastiach po cel˘ Ïivot. Hoci sa „ãas
naplnil“ a jej pôsobenie na úrade sa
ch˘li ku koncu, odborne môÏu ìalej
iba rásÈ obidve strany. ªudsky vzaté
– lúãenie. Áno, lúãenie b˘va nostal-
gické. Znamená, Ïe konãí úsek cesty,
ktorú sme zaãali a aj dokonãili.
Zostáva v‰ak skutoãnosÈ a vedomie,
Ïe obidve strany dali kúsok odbor-
nosti zo seba, ale „domov“ si odne-
sieme oveºa viac. To, ão ostane v nás. 

Mgr. Adela Drozdíková Jasovská, 
asistentka riaditeľa

ÚPSVR Stará Ľubovňa

Stážistka z Fínska 
OtvorenosÈ a prístupnosÈ ‰tátnych in‰titúcií ako tak˘ch je moni-
torovaná, prepieraná a diskusná téma dní minul˘ch, prítomn˘ch
a urãite aj budúcich. PríleÏitosÈ reálne spoznaÈ fungovanie
úradu, súãinnosÈ jednotliv˘ch oddelení, prípadne následnú ope-
rativitu kompetentn˘ch aj mimo dverí úradu je, povedzme si,
ãinnosÈ nie ãasto priamo viditeºná...

„...where is a will, there is a way...

(kde je vôºa, tam je aj cesta)“

SPZ_9_07  24.9.2007  19:34  Stránka 11



EURES

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 9/200712

Povolenie na pobyt 
Obãan EÚ/EHP môÏe vstúpiÈ na územie

Poºska, ak je drÏiteºom platného pasu

alebo iného dokladu potvrdzujúceho

jeho identitu a obãianstvo. âlenovia

jeho rodiny môÏu tieÏ vstúpiÈ na úze-

mie Poºska, ak preukáÏu, Ïe sú drÏiteº-

mi platného pasu a vstupného víza. 

Ak obãan EÚ/EHP alebo ãlen jeho rodi-

ny zostáva na území Poºska dlh‰ie ako 

3 mesiace, musí poÏiadaÈ o povolenie

na pobyt alebo doãasné povolenie na

pobyt. Po príchode na územie Poºska je

potrebné zaregistrovaÈ adresu doãasné-

ho pobytu na príslu‰nom miestnom

alebo okrskovom úrade. Pobyt sa udeºu-

je buì krátkodobo na obdobie 3 aÏ 12

mesiacov, alebo dlhodobo na 5 rokov.

Po uplynutí 5-roãnej doby je moÏné

poÏiadaÈ o opätovné udelenie povolenia

na ìal‰ích 5 rokov. Povoºovací proces

trvá od 2 t˘ÏdÀov do 1 mesiaca. Obãa-

novi EÚ/EHP, ktor˘ je drÏiteºom povole-

nia na pobyt alebo doãasného povolenia

na pobyt, bude vydaná rezidentská

karta obãana EÚ, poãas doby platnosti

jeho povolenia na pobyt. 

UÏitoãná adresa: www.uric.gov.pl

Ako sa uchádzaÈ
o prácu?
Obãania Slovenska si môÏu prácu hºa-

daÈ samostatne – cez internet, reklamné

letáky, noviny, taktieÏ prostredníctvom

verejn˘ch sluÏieb zamestnanosti (Woje-

wódzke a Powiatowe Urzàdy Pracy),

prípadne súkromn˘ch sprostredkovate-

ºov práce. Verejné sluÏby zamestnanosti

sú bezplatné, agentúry zamestnanosti

môÏu vyberaÈ iba poplatky súvisiace

s priamym smerovaním obãana do

práce v zahraniãí (poplatky t˘kajúce sa

cesty do zahraniãia, dodatoãného pois-

tenia, lekárskych prehliadok, preklady

dokladov, získanie v˘pisu z registra tres-

tov). Agentúra musí byÈ drÏiteºom povo-

lenia vydaného krajsk˘m úradom práce

a byÈ uvedená v registri agentúr zamest-

nanosti. Zoznam agentúr je k dispozícii

na stránke www.kraz.praca.gov.pl

V Poºsku zaãína proces uchádzania

sa o zamestnanie zvyãajne oboznáme-

ním sa s kandidátov˘m Ïivotopisom

a motivaãn˘m listom. Îivotopis – curri-

culum vitae, je dokument, ktor˘ popisu-

je profesionálny Ïivot osoby hºadajúcej

prácu. Na konci Ïivotopisu dáva uchá-

dzaã povolenie na spracovanie jeho

osobn˘ch údajov.

Popri CV je ìal‰í dôleÏit˘ dokument

sprievodn˘ list, ktor˘ objasÀuje dôvody,

preão sa uchádzaã zaujíma práve o ‰pe-

cifikovanú pracovnú pozíciu. Vzory

Ïivotopisov a motivaãn˘ch listov sú

k dispozícií na stránke www.europass.

cedefop.eu.int, www.pracuj.pl – sekcia

Kariera alebo www.psz.praca.gov.pl –

v sekcii Poszukujacy pracy – Jak przy-

gotowac sie do rozmowy.

Kontakty na pracovné portály verej-

n˘ch sluÏieb zamestnanosti: � www.epuls.praca.gov.pl, � www.praca.gov.pl,� www.psz.praca.gov.pl, � www.eures.praca.gov.pl, � www.eures.eu.int

Iné pracovné portály: www.jobpilot.pl,

www.cvonline.pl, www.pracuj.pl,

www.jobs.pl, www.webjobs.pl,

www.hrk.pl, www.gratka.pl, www.praca.

onet.pl, www.pracaonline.pl,

www.praca.interia.pl, www.praca.

wp.pl, www.gazeta. pl/praca,

www.wakat.com.pl, www.besto-

ferta.pl, www.tempserwis.com.pl,

www.bdi.com.pl, www.workservice.pl

Vzdelávanie
Vzdelávanie v Poºsku je povinné pre

deti od 7 do 18 rokov (povinná ‰kolská

dochádzka). V ‰kolách je povinn˘m

vyuãovacím jazykom poº‰tina, prípadne

in˘ jazyk – najãastej‰ie angliãtina. Tak-

mer 99 % Ïiakov v systéme povinnej

‰kolskej dochádzky nav‰tevuje ‰tátne

‰koly, ktoré sú väã‰inou financované 

zo ‰tátneho rozpoãtu. Poºsk˘ vzdelávací

systém zah⁄Àa: � materské ‰koly (od 3 do 6 rokov

veku)� základné ‰koly (od 7 do 13 rokov

veku)� gymnáziá (od 13 do 16 rokov veku)

� vy‰‰ie stredné ‰koly (l˘ceá) a poma-

turitné vzdelávanie (polyceálne)� vysoké ‰kolstvo – prijatie je podmie-

nené ukonãením vy‰‰ej strednej

‰koly s maturitou

UÏitoãné adresy: www.men.gov.pl ,

www.mazowieckie.pl/kuratorium,

www.szkoly.info.pl

Uznávanie diplomov
a kvalifikácií
Vzájomné uznávanie diplomov a kvalifi-

kácií umoÏÀuje pokraãovanie vzdeláva-

nia v ìal‰om ãlenskom ‰táte EÚ a je zalo-

Ïené na detailnom porovnávaní ‰tudij-

n˘ch programov. V Poºskej republike je

vzdelanie dosiahnuté v inej krajine

akceptované na základe nostrifikácie

alebo na základe bilaterálnych dohôd.

Vymedzené kategórie práce sú regulova-

né – bliÏ‰ie informácie získate na stránke

kompetentnej in‰titúcie – Biuro uznawal-

noÊci wykszta∏cenia i wymiany mi´dzy-

narodowej – www.buwiwm.edu.pl

Dane
Poºsk˘ daÀov˘ systém zah⁄Àa 12 daní

a rozdeºuje dane na priame (9) a nepria-

me (3). Medzi priame dane patrí daÀ

z príjmu, daÀ z majetku, cestná daÀ,

daÀ z vlastníctva a iné a medzi nepria-

me dane zahrÀujeme daÀ z tovaru a slu-

C h c e t e  p r a c o v a ť  v  E u r ó p s k e j  ú n i i ?

P O Ľ S K O

Od 10. 1. 2007 Poºsko NEUPLAT≈UJE voãi Ïiadnej z ãlensk˘ch
krajín EÚ/EHP prechodné obdobie, tzn. Ïe obãania t˘chto krajín
majú voºn˘ vstup na poºsk˘ trh práce a nie je potrebné ÏiadaÈ
o pracovné povolenie.
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Ïieb, spotrebnú daÀ a daÀ z v˘hry. DaÀ

z príjmu môÏe byÈ vo forme dane z príj-

mu právnick˘ch osôb, dane z príjmu

fyzick˘ch osôb a vo forme rovnej dane.

V‰etky osoby s trval˘m pobytom na

území Poºska sú povinné platiÈ daÀ zo

v‰etk˘ch svojich príjmov. Príjmy osôb,

ktoré nemajú trval˘ pobyt v Poºsku, sú

zdaÀované len z práce vykonávanej na

území Poºska. Poºsk˘ daÀov˘ systém má

tri hladiny daní z príjmov – 19 %, 30 %

a 40 %. NajniÏ‰ia sadzba sa platí z roã-

ného príjmu – do 37 024,00 Zl. Z vy‰-

‰ích príjmov sa platí najvy‰‰ia sadzba –

40 %. Roãné daÀové zúãtovanie musí

daÀovník predloÏiÈ príslu‰nému daÀo-

vému úradu v mieste bydliska najnes-

kôr do 30. apríla nasledujúceho roku.

UÏitoãné adresy: www.mf.gov.pl,

www.podatki.pl, www.pit.pl

Sociálne a zdravotné 
poistenie
Systém sociálneho zabezpeãenia v Poºsku

zah⁄Àa sociálne poistenie (dôchodkové,

invalidné, nemocenské, poistenie pre

prípad materstva, úrazové) a zdravotné

poistenie. Po nástupe do zamestnania je

zamestnávateº povinn˘ prihlásiÈ zamest-

nanca do systému sociálneho zabezpeãe-

nia (Zaklad Ubezpieczeƒ Spolecznych)

a mesaãne odvádzaÈ adekvátnu ãiastku

priamo z hrubej mzdy.

Zdravotná starostlivosÈ v Poºsku je

financovaná zo ‰tátneho rozpoãtu –

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Obãan EÚ/EHP má právo na bezplatnú

zdravotnú starostlivosÈ v rámci verejné-

ho zdravotného poistenia na území

Poºska, ak je kryt˘ zdravotn˘m poiste-

ním v krajine EÚ/EHP (Európsky preu-

kaz zdravotného poistenia) alebo zdra-

votn˘m poistením v Poºsku. 

UÏitoãné adresy: www.zus.pl,

www.nfz.gov.pl, www.mz.gov.pl

Dôchodkové 
zabezpeãenie
Poºsk˘ dôchodkov˘ systém pozostáva

z troch pilierov. Prvé dva piliere sú

povinné a tretí pilier je dobrovoºn˘.

Prv˘ pilier – poplatky sú platené do

sociálnej poisÈovne vo v˘‰ke 12,22 %

z hrubej mzdy, druh˘ pilier – mesaãn˘

poplatok rovn˘ 7,3 % z hrubej mzdy je

platen˘ prostredníctvom Sociálnej pois-

Èovne do peÀaÏného fondu podºa v˘be-

ru platiteºa na jeho osobn˘ – dôchodko-

v˘ úãet. Tretí pilier – platiteº si môÏe

odvádzaÈ ºubovoºnú ãiastku do komerã-

nej poisÈovne podºa vlastného v˘beru.

Na poberanie dôchodku musí obãan

splniÈ v‰etky podmienky – dosiahnuÈ

dôchodkov˘ vek, ktor˘ je u Ïien 

60 rokov a u muÏov 65 rokov, a preu-

kázaÈ dobu platenia príspevkov u Ïien 

20 rokov a u muÏov 25 rokov. 

UÏitoãná adresa: www.zus.pl

Pracovné podmienky 
Podºa poºského pracovného práva rozli-

‰ujeme ‰tyri základné typy pracovn˘ch

zmlúv: � zmluva na skú‰obnú dobu 

(do 3 mesiacov), � zmluva na dobu urãitú

(tá môÏe byÈ predæÏená na dobu urãi-

tú maximálne dvakrát, pri treÈom

predæÏení sa automaticky mení na

zmluvu na dobu neurãitú), � zmluva na dobu neurãitú, � zmluva na vykonanie ‰pecifickej

práce.

Pracovn˘ ãas by nemal byÈ dlh‰í ako

8 hodín za deÀ, 40 hodín za 5 pracov-

n˘ch dní. Zamestnanec smie odpraco-

vaÈ maximálne 150 hodín nadãasov

v kalendárnom roku. Zamestnanci pri

odpracovaní menej ako 10 rokov majú

nárok na 20 dní dovolenky v roku a pri

odpracovan˘ch viac ako 10 rokoch je

nárok na 26 dní dovolenky.

Mzda za prácu musí kore‰pondovaÈ

s typom práce a kvalifikáciou potrebnou

na jej v˘kon a taktieÏ s kvalitou odvede-

nej práce. Mzda je vyplácaná najmenej

raz mesaãne v dohodnut˘

termín/dátum.

Zákonom stanovená minimálna

mzda sa kaÏdoroãne upravuje 1. januára

(rok 2007 – 936 Zl.). UÏitoãné adresy:

www.mpips.gov.pl, www.pip.gov.pl

Podnikanie
Obãania SR môÏu v Poºsku podnikaÈ za

rovnak˘ch podmienok ako poºské sub-

jekty. Podnikateº môÏe zaãaÈ podnikaÈ

po zápise do obchodného registra alebo

do evidencie podnikateºov (fyzické

osoby). Po registrácií firmy je potrebné

do 14 dní poÏiadaÈ o registraãné ãíslo

firmy REGON, na príslu‰nom krajskom

‰tatistickom úrade – www.gus.pl.

VyÏaduje sa zaloÏenie bankového

úãtu a prihlásenie do systému sociálne-

ho zabezpeãenia (Zaklad Ubezpieczeƒ

Spolecznych). Do 7 dní od zaãatia podni-

kania je potrebné prihlásiÈ túto ãinnosÈ

na daÀovom úrade a poÏiadaÈ o daÀové

identifikaãné ãíslo NIP. Zahraniãné sub-

jekty môÏu v Poºsku zakladaÈ svoje

poboãky (Oddzial w Polsce), ktoré musia

byÈ zaregistrované na registraãnom súde

príslu‰ného kraja (vojvodstva).

UÏitoãné adresy: www.1praca.gov.pl,

www.twoja-firma.pl, www.paiz.gov.pl

� Úradn˘ jazyk: poº‰tina

� Mena: Z∏oty (PLN)

� Hlavné mesto: Warszawa – Var‰ava

� Medzinárodné telefónne smerovacie

ãíslo: zo zahraniãia do Poºska:

0048 /resp. +48/ plus ãíslo telefón-

neho úãastníka

� z Poºska do zahraniãia:

00 plus kód krajiny, kód mesta

a ãíslo telefónneho úãastníka

� Internetov˘ kód krajiny: .pl

� Veºvyslanectvo SR v Poºsku: 

Ambasada Republiki Slowackiej 

w Rzeczpospolitej Polskiej, 

Litewska 6, 00 581 Warszawa, 

Polska

tel.: 0048/22 525 8110, 

fax: 0048/22 525 8122, 

e-mail: embassy@varsava.mfa.sk

web: www.ambasada-slowacji.pl

� Veºvyslanectvo Poºska v SR: 

Veºvyslanectvo Poºskej republiky 

v Slovenskej republike, 

Hummelova 4, 814 91 Bratislava

tel.: 02/5441 3174 – 5, 

hotline: 02/5441 3184, 

e-mail: bratampl@nextra.sk 

web: www.polskevelvyslanectvo.sk

UÏitoãné web stránky: 

� Internetov˘ sprievodca Poºskom –

www.poland.pl

� Stránka Poºska – www.poland.gov.pl

� Turistick˘ informaãn˘ systém –

www.poland–tourism.pl

� Ministerstvo práce a sociálnej politi-

ky – www.mpips.gov.pl

� Ministerstvo hospodárstva –

www.mg.gov.pl

� Ministerstvo spravodlivosti –

www.ms.gov.pl

� ·tátny in‰pektorát práce –

www.pip.gov.pl

� In‰titúcia sociálneho zabezpeãenia –

www.zus.pl

� Poºská obchodná komora –

www.kig.pl

� ·tatistick˘ úrad – www.stat.gov.pl

� Îelezniãná doprava – www.pkp.pl

� Letecká doprava – www.lot.pl

Veronika Vilčeková,
Eures poradca 

UPSVR Stará Ľubovňa
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To
je v˘zva vyspel˘ch krajín
EÚ, ktorá je aj v˘zvou
pre Slovensko. Hospo-

dársky rast a vytváranie ìal‰ích pod-
mienok pre vznik kvalitn˘ch a trva-
l˘ch pracovn˘ch príleÏitostí je spolu
so zvy‰ovaním kvality sluÏieb
zamestnanosti a rozvojom ºudsk˘ch
zdrojov najlep‰ou stratégiou do bu-
dúcich rokov. Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny bol zriaden˘ ako in‰ti-
túcia na zabezpeãenie práva obãanov
na zamestnanie. 

V minulosti trh práce v okresoch
Pie‰Èany a Hlohovec ovplyvÀovalo
niekoºko v˘znamn˘ch zamestnávate-
ºov, ako napr. Tesla, Chirana, Trikota,
DrôtovÀa, Slovakofarma ãi Slovenské
lieãebné kúpele, ktorí spolu zamest-
návali viac ako 20-tisíc ºudí, no po
ich transfomácii sa poãet zredukoval
na cca 4,5-tisíc. Spolu s ìal‰ími pod-
nikmi, ktoré zaãali v 90-tych rokoch
zanikaÈ, tak vznikla obrovská prie-
pasÈ medzi ponukou a dopytom na
pracovnom trhu. To v‰ak otvorilo
priestor pre viacero men‰ích zamest-
návateºov, ktorí bez v˘razn˘ch poÏia-
daviek na úrad práce nachádzali
dostatok odborn˘ch pracovníkov. 

V súãasnosti je uÏ situácia iná
a úrad sa jej musel prispôsobiÈ. Poãet
uchádzaãov je menej ako 3-tisíc
a z toho 65 % znev˘hodnen˘ch. Pre
t˘chto klientov je potrebné zinten-
zívniÈ aktivity v oblasti vzdelávania
tak, aby vyhovovali poÏiadavkám
zamestnávateºov, no zároveÀ v oblas-
ti poradenstva tak, aby sme obnovili

ich pracové návyky a samotn˘ záu-
jem o prácu. Pri zv˘‰en˘ch poÏia-
davkách zamestnávateºov bolo nevy-
hnutné zmeniÈ orientovanie aj na
záujemcov, ktorí síce prácu majú, no
majú záujem o jej zmenu. Viacer˘mi
zmenami a opatreniami tak vytvára-
me konkurencieschopn˘ úrad s cie-
ºom byÈ pre zamestnávateºov i obãa-
nov pravou rukou v oblasti poraden-
stva a sprostredkovania práce. 

V oblasti sociálnych vecí bolo naj-
zásadnej‰ou zmenou postoj ku klien-
tom – obãanom, ktor˘ch Ïivotná
situácia je neºahká. Jednak samot-
n˘m prístupom pri rie‰ení ich pro-
blémov, ale i samotnou prevenciou.
Usilujeme sa uºahãovaÈ prístup
k informáciám a vysvetlovaÈ ºuìom,
ão im vieme ponúknuÈ. Zdravotne
postihnut˘m ponúkame moÏnosÈ
poradenstva pri hºadaní najvhodnej-
‰ieho rie‰enia kompenzácie ich
postihnutia. Zoznam v‰etk˘ch dávok
sme distribuovali na obecné úrady
a snaÏíme sa uÏ‰ie spolupracovaÈ
s obcami pri rie‰ení problémov ich
obyvateºov, spolupracujeme so zdru-
Ïeniami obãanov, kde ponúkame
poradenstvo pre ich ãlenov a s part-
nermi v sociálnej sfére sa snaÏíme
podporovaÈ v‰etky aktivity smerujú-
ce sociálnej inklúzii. 

Rok 2007 je rokom zmien. Za
prv˘ch 8 mesiacov sa nám podarilo
prispôsobiÈ organizaãnú ‰truktúru
úradu tak, aby sme následne mohli
racionalizovaÈ chod úradu, zefektív-
niÈ a zjednodu‰iÈ niektoré ãinnosti
a prispôsobiÈ tak úrad potrebám
európskeho sociálneho fondu, poÏia-
davkám klientov a potrebám tunaj‰i-
eho trhu práce. So zmenami v‰ak
bolo spojen˘ch i veºa prekáÏok, ktoré
si ãasto vyÏiadali i nepopulárne
kroky, veºa úsilia a zv˘‰ené poÏia-
davky na zamestnancov. Dnes som
v‰ak presvedãen˘, Ïe sme sa dali na
správnu cestu a v‰etk˘m kolegom by
som sa chcel za ich vytrvalosÈ
a v˘kon úprimne poìakovaÈ.

Ing. Marián Valentovič, 
riaditeľ ÚPSVR Piešťany

Viac ľudí do práce

Zákon o sociálnej 
pomoci 
Znev˘hodnenie môÏe, ale aj nemusí,
obãana s ËZP sprevádzaÈ poãas jeho
Ïivota. Závisí to od spoloãnosti, jeho
okolia, ale i od neho samotného, ako
sa so svojím postihnutím vyrovná.
Na prekonanie t˘chto znev˘hodnení
môÏu obãania vyuÏiÈ formy sociálnej
pomoci, ktoré im ponúka zákon 
ã. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.
Sú to sociálne sluÏby, peÀaÏné prís-
pevky na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ÈaÏkého zdravotného
postihnutia a peÀaÏn˘ príspevok za
opatrovanie. Poskytovateºmi sociál-
nej pomoci nie sú len úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny, ale aj obce,
vy‰‰ie územné celky a ne‰tátne sub-
jekty. Aby bola obãanom s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím poskytnutá
úãelná a adresná sociálna pomoc, je
nutná koordinovaná spolupráca v‰et-
k˘ch zainteresovan˘ch subjektov. Aj
ná‰ úrad spolupracuje so samosprá-
vou a ne‰tátnymi organizáciami, aby
sa obãanovi dostala kvalitná pomoc. 

Obãania s ËZP sú neoddeli-
teºnou súãasÈou kaÏdej spo-
loãnosti. To, ako sa do tejto
spoloãnosti zaãlenia, závisí
nielen od nej a od ich zdra-
votného postihnutia, ale
najmä od toho, ako obãania
sami dokáÏu v Ïivote preko-
naÈ obmedzenia, ktoré im
z postihnutia vypl˘vajú. 
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Spolupráca je 
nevyhnutná
Na‰i zamestnanci sa aktívne zúãast-
Àujú neformálnych stretnutí s obãan-
mi s ËZP, diskutujú s nimi, poãúvajú
sa navzájom a snaÏia sa pochopiÈ
potreby obãanov s ËZP a tieto skúse-
nosti vyuÏívajú vo svojej práci. Na
druhej strane zase poskytnú obãanom
s ËZP informácie o celom procese
posudzovania a rozhodovania o náro-

ku na jednotlivé formy kompenzácie.
Pre lep‰iu informovanosÈ sme pre
na‰ich klientov pripravili broÏúru
„Prehºad poskytovan˘ch sluÏieb odbo-
rom sociálnych vecí a rodiny“, ktorú
sme poskytli v‰etk˘m obciam, mestám
a organizáciám v okrese Pie‰Èany
a Hlohovec. Okrem krátkej charakte-
ristiky jednotliv˘ch dávok a príspev-
kov, podmienok nároku a okruhu
oprávnen˘ch osôb, broÏúra obsahuje
aj kontakty na sociálnych pracovníkov
(telefón, email, adresu), ktorí sú klien-
tovi pripravení pomôcÈ. KaÏdoroãne
pripravujeme pre deti s ËZP „Vianoã-
nú besiedku“, o ktorú je zo strany detí
veºk˘ záujem, lebo okrem balíãkov so
sladkosÈami je pre nich pripraven˘ aj
kultúrny program. Samospráve pomá-
hame aj s projektami na rie‰enie soci-
álnych problémov. V tomto roku na‰i
pracovníci vypracovali projekt „Stre-
disko osobnej hygieny a práãovÀa“,

a tak sme pomohli pre obec získaÈ
dotáciu z VÚC a aj z MPSVR. Spolu-
práca so samosprávou a s mimovlád-
nymi organizáciami sa nám osvedãila.
S dobre informovan˘m klientom sa
potom na úrade ºah‰ie pracuje.

Sociálny 
pracovník
Za v‰etkou prácou stojí sociálny pra-
covník. V súãasnosti uÏ disponuje

tak˘mi teoretick˘mi vedomosÈami
a praktick˘mi skúsenosÈami, ktoré
v spojení so záujmom o ºudí a ich
problémy vytvárajú dostatoãné pred-
poklady pre kvalitnú sociálnu prácu.
Vo svojej práci vyuÏíva rôzne metódy,
napr. rozhovor, pozorovanie, sociálne
zisÈovanie v prirodzenom prostredí
klienta, prácu s rodinou, spoluprácu
s in˘mi odborníkmi, poradenstvo
a iné. Osvedãilo sa nám predov‰et-
k˘m priz˘vaÈ do konania o peÀaÏn˘
príspevok na úpravu bytu, rodinného
domu a garáÏe znalca z oblasti sta-
vebníctva, ktor˘ nám pomáha hlavne
pri posudzovaní bezbariérovosti
navrhovan˘ch úprav, rozsahu prác
alebo pri posudzovaní nákladov na
tieto práce. Obãanovi s ËZP znalec
môÏe doporuãiÈ také rie‰enie úpravy,
ktoré bude ão najlep‰ie zodpovedaÈ
jeho poÏiadavkám a zároveÀ bude
pre neho finanãne v˘hodné. VyuÏí-

vaním znalca sa nám podarilo zníÏiÈ
poãet odvolaní proti rozhodnutiam
o peÀaÏnom príspevku na úpravu
bytu, rodinného domu alebo garáÏe
a tieÏ zníÏiÈ aj priemernú v˘‰ku
poskytovaného príspevku, ãiÏe zefek-
tívniÈ konanie a úãelne vyuÏívaÈ
finanãné prostriedky ‰tátu.

NevyhnutnosÈ 
kontroly 
Pozitívne skúsenosti máme aj so ‰et-
reniami zameran˘mi na úãelné vyu-
Ïívanie poskytovan˘ch peÀaÏn˘ch
príspevkov, pri ktor˘ch sa nám poda-
rilo zistiÈ a preukázaÈ viaceré prípa-
dy zneuÏívania poskytovan˘ch
peÀaÏn˘ch príspevkov zo strany
niektor˘ch obãanov. Samotné organi-
zácie zdruÏujúce obãanov s ËZP
poukazujú na zneuÏívanie sociálne-
ho systému niektor˘mi obãanmi a od
tak˘chto praktík sa di‰tancujú. Práve
v tomto by sa mal vytvoriÈ pre soci-
álneho pracovníka dostatoãn˘ pries-
tor, aby namiesto zbytoãnej adminis-
tratívy mohol viac pracovaÈ s klien-
tom v teréne, aby sa stanovili ‰tan-
dardy pre sociálneho pracovníka,
aby sa prostriedky, ktoré ‰tát vyna-
kladá, poskytovali obãanom adresne
a aby ich ºudia vyuÏívali úãelne,
a nie zneuÏívali. 

Ing. Mgr. Anna Bolečková, 
riaditeľka OSVaR Piešťany

Pomoc občanom s ŤZP

Informačno-poradenské stredisko 
úradu v Piešťanoch
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·tátnu správu v oblasti
sociálnych vecí a rodiny 
zabezpeãujeme pre takmer 24-tisíc klien-

tov oboch okresov. Systém ‰tátnej sociál-

nej podpory zah⁄Àa príspevok pri naro-

dení dieÈaÈa, príspevok rodiãom, ktor˘m

sa súãasne narodili tri alebo viac detí

alebo ktor˘m sa v priebehu dvoch rokov

opakovane narodili dvojãatá, príplatok

k príspevku pri narodení dieÈaÈa, rodi-

ãovsk˘ príspevok, prídavok na dieÈa,

príspevky na podporu náhradnej rodin-

nej starostlivosti a príspevok na pohreb.

Cieºovou skupinou tejto pomoci sú

najmä rodiny s nezaopatren˘mi deÈmi.

Bez finanãnej pomoci ‰tátu by mnohé

mladé rodiny len ÈaÏko prekonávali

svoju nepriaznivú finanãnú alebo sociál-

nu situáciu. ·tát hºadá stále nové spôso-

by, formy a nástroje, ako zlep‰iÈ kvalitu

Ïivota t˘chto rodín, ale aj ako sprehºad-

niÈ a zefektívniÈ systém ‰tátnej sociálnej

podpory. Napriek tomu sa mnohí dom-

nievajú, Ïe podpora rodiny je stále nedo-

statoãná.

V minulom roku ‰tát zákonom o prís-

pevkoch na podporu náhradnej starostli-

vosti o dieÈa zabezpeãil rovnaké pod-

mienky pre v‰etky deti Ïijúce v náhrad-

n˘ch rodinách, zv˘‰il motiváciu pre

v˘kon náhradnej starostlivosti in˘mi

osobami ako príbuzn˘mi dieÈaÈa v pria-

mom rade a t˘m vytvoril predpoklad pre

zniÏovanie poãtu detí v ústavnej starost-

livosti. V tomto roku podporil zase

mladé rodiny príplatkom k príspevku pri

narodení dieÈaÈa, ktor˘m ‰tát pripláca na

zv˘‰ené v˘davky spojené so zabezpeãe-

ním nevyhnutn˘ch potrieb dieÈaÈa, ktoré

sa matke narodilo ako prvé dieÈa a doÏilo

sa aspoÀ 28 dní. Príplatok má zmierniÈ

poãiatoãné v˘davky rodiny, napr. na

nákup koãíka, postieºky, v˘baviãky pre

dieÈa. V˘‰ka príspevku je 11 000 Sk a od

februára 2008 sa uvaÏuje o jeho zv˘‰ení.

Ak sa matke pri prvom pôrode napríklad

narodia dvojiãky, získa rodina 22 000 Sk,

keìÏe nárok na príplatok vzniká na

kaÏdé dieÈa. 

Agenda ·SD 
a koordinácia 
rodinn˘ch dávok 
v rámci krajín EÚ sa vyznaãuje odbornou

aj administratívnou nároãnosÈou. Proble-

matiku ‰tátnej sociálnej podpory upravu-

je 5 osobitn˘ch právnych predpisov.

Okrem „na‰ich” zákonov sa v‰ak musia

pracovníci orientovaÈ aj v ìal‰ích, ãi je to

zákon o rodine, o sociálnom poistení,

o zdravotnom poistení, zákonník práce.

Pracovníci musia pri rozhodovaní o náro-

ku na dávku úzko spolupracovaÈ predo-

v‰etk˘m s pracovníkmi sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kurately, s odde-

lením posudkov˘ch ãinností, Sociálnou

poisÈovÀou, zdravotníckymi zariadenia-

mi, ‰kolami, obcami. Agendu vykonáva

v súãasnosti 12 pracovníkov. Mesaãne

vyplácame pribliÏne 17 500 dávok, z toho

asi 200 jednorazov˘ch. V priemere teda

pripadá na jedného pracovníka okolo 

1 450 dávok. Z hºadiska poãtu pobera-

teºov a objemu vyplaten˘ch finanãn˘ch

prostriedkov sa najrozsiahlej‰ou dávkou

‰tátnej sociálnej podpory stal prídavok 

na dieÈa. V júni 2007 poberalo prídavok

14 750 oprávnen˘ch osôb, priãom v 60

prípadoch bola príjemcom obec z dôvodu

zanedbávania plnenia povinnej ‰kolskej

dochádzky. Rodiãovsk˘ príspevok bol

vyplaten˘ 2 443 poberateºom a príspevky

na podporu náhradnej starostlivosti

o dieÈa 108 poberateºom. Poãet poberate-

ºov rodiãovského príspevku sa v porov-

naní s rovnak˘m obdobím minulého roka

mierne zníÏil, naopak, poãet poberateºov

rodiãovského príspevku sa mierne zv˘‰il.

Najväã‰í nárast v poãte poberateºov sme

zaznamenali pri príspevkoch na podporu

náhradnej starostlivosti o dieÈa – viac ako

35 %. Objem vyplaten˘ch finanãn˘ch

prostriedkov bol v uvedenom mesiaci

viac ako 24 mil. Sk.

Vstupom SR do EÚ sa na‰im obãanom

otvoril nov˘ pracovn˘ trh. Cieºovou kra-

jinou obyvateºov ná‰ho regiónu je najmä

Rakúsko, Taliansko, âR, SRN a v posled-

n˘ch mesiacoch anglicky hovoriace kra-

jiny – Veºká Británia a Írsko. Od mája

2004 pracovníci ·SD potvrdili 580 E-for-

mulárov, na základe ktor˘ch si migrujúci

pracovníci uplatÀovali nárok na v˘platu

rodinn˘ch dávok v krajine zamestnania.

Agendu peÀaÏn˘ch 
príspevkov 
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov

ËZP vykonávame v súãasnosti pre 3 670

obãanov s ËZP a poskytujeme im viac

ako 4 570 dávok. V tabuºke ã. 2 je zná-

zornen˘ v˘voj celkového poãtu poberate-

ºov za obdobie od r. 2004 aÏ 2006 a v˘voj

poãtu poberateºov opakovan˘ch príspev-

kov. Mierny nárast poberateºov je spre-

vádzan˘ aj zv˘‰ením ãerpania finanã-

n˘ch prostriedkov na peÀaÏné príspevky

na kompenzáciu. Na zv˘‰ené ãerpanie

finanãn˘ch prostriedkov má vplyv aj

zvy‰ovanie súm na jednotlivé príspevky.

K˘m v r. 2004 boli poskytnuté peÀaÏné

príspevky v objeme 85 miliónov, v r.

2006 to uÏ bolo viac ako 96,5 milióna Sk.

Najväã‰í záujem je o poskytovanie

peÀaÏn˘ch príspevkov na zv˘‰ené

v˘davky a o peÀaÏn˘ príspevok za opat-

rovanie. Neutícha ani záujem o jednora-

zové peÀaÏné príspevky na kúpu osobné-

ho motorového vozidla, úpravu bytu,

rodinného domu a garáÏe. 

Pomoc v hmotnej núdzi 
v súãasnosti poskytujeme 2 935 obãanom

formou dávky v hmotnej núdzi a prís-

pevkov k dávke. V˘voj poãtu poberateºov

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov

k dávke od vzniku ná‰ho úradu je

v tabuºke ã. 3. Najväã‰í nárast poberate-

ºov bol zaznamenan˘ v roku 2006

z dôvodu úãinnosti zákona ã. 310/2006

Z. z., ktor˘m sa novelizoval zákon 

ã. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej

núdzi, keì do systému pomoci v hmot-

nej núdzi pribudli poberatelia starobné-

ho dôchodku a poberatelia in˘ch

dôchodkov˘ch dávok a sociálneho

dôchodku, ktorí dosiahli vek 62 rokov

a v˘‰ka ich príjmu nedosahovala sumy

Ïivotného minima. S touto zmenou súvi-

sí aj desaÈnásobn˘ nárast poberateºov

ochranného príspevku v r. 2006 oproti 

r. 2004. Pozitívne môÏeme hodnotiÈ

poskytovanie aktivaãného príspevku

obãanom, ktorí vykonávajú men‰ie obec-

né sluÏby. Aj zo strany obãanov je záu-

jem zúãastÀovaÈ sa na aktivaãn˘ch prá-

Sociálno-právna ochrana detí a rodiny
ÚPSVR Pie‰Èany zabezpeãuje v˘kon ‰tátnej správy v oblasti so-
ciálnych vecí a rodiny pre okres Pie‰Èany prostredníctvom odde-
lenia pomoci v hmotnej núdzi, oddelenia ‰tátnych sociálnych
dávok, oddelenia peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzáciu sociál-
nych dôsledkov ËZP, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately a pre okres Hlohovec prostredníctvom deta-
‰ovaného pracoviska v Hlohovci. 
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cach pre obec alebo obãianske zdruÏenie,

ale v súãasnosti je uÏ moÏnosÈ v˘beru

obãanov vhodn˘ch vykonávaÈ tieto práce

veºmi obmedzená vzhºadom na nízku

mieru nezamestnanosti v na‰om regióne.

Rodiny, ktoré sú v hmotnej núdzi, pozi-

tívne hodnotia dotácie na stravu, ‰kolské

pomôcky a motivaãn˘ príspevok pre deti

základn˘ch a matersk˘ch ‰kôl, ktoré sa

poskytujú na základe V˘nosu MPSVR SR

ã. 3749/05-II/1. Okrem spomínan˘ch

príspevkov poskytujeme aj náhradné

v˘Ïivné na zabezpeãenie v˘Ïivy opráv-

nenej osoby v prípade, ak si vyÏivovaciu

povinnosÈ neplní povinná osoba, ktorou

je rodiã dieÈaÈa alebo iná fyzická osoba

povinná platiÈ v˘Ïivné na dieÈa. Zo stra-

ny obãanov sme oãakávali o tento príspe-

vok väã‰í záujem. Prácu na úseku pomo-

ci v hmotnej núdzi môÏeme hodnotiÈ ako

jednu z najnároãnej‰ích a najkompliko-

vanej‰ích prác, ktorú sociálny pracovník

na odbore vykonáva. 

Sociálnoprávnu ochranu
detí a sociálnu kuratelu 
vykonávame pre deti, plnoletú fyzickú

osobu, rodinu, skupinu a komunitu.

Sociálnoprávna ochrana detí je súbor

opatrení na zabezpeãenie ochrany dieÈa-

Èa, v˘chovy a v‰estranného v˘vinu dieÈa-

Èa a náhradného prostredia dieÈaÈa, opat-

rení na odstránenie, zmiernenie

a zamedzenie prehlbovania alebo opako-

vania porúch psychického, fyzického

a sociálneho v˘vinu dieÈaÈa a plnoletej

fyzickej osoby, a poskytovanie pomoci

v závislosti od závaÏnosti poruchy a situ-

ácie, v ktorej sa nachádza dieÈa alebo

plnoletá fyzická osoba. Opatrenia spoãí-

vajú najmä v ponúknutí pomoci dieÈaÈu,

rodiãom alebo plnoletej fyzickej osobe

alebo v ponúknutí sprostredkovania

pomoci pri rie‰ení v˘chovn˘ch alebo

rodinn˘ch problémov. Jej súãasÈou je tieÏ

poskytovanie poradensko-psychologic-

k˘ch sluÏieb, ktoré sa vykonávajú pre

dieÈa, plnoletú fyzickú osobu a rodinu

a ktoré spoãívajú okrem iného i v prípra-

ve na náhradnú rodinnú starostlivosÈ

osoby, ktorá má záujem staÈ sa pestúnom

alebo osvojiteºom. 

Agenda pracovníkov SPO a SK je

mimoriadne nároãná. Je nutné venovaÈ

veºkú pozornosÈ práci s rodinou, klásÈ

dôraz na prevenciu, na ochranu práv

a právom chránen˘ch záujmov obãanov,

najmä detí. âoraz ãastej‰ie sa nám obja-

vujú prípady zanedbávania starostlivosti

o dieÈa zo strany rodiãov, podozrenia

z fyzického t˘rania detí, a najmä prípady

detí s poruchami správania. V spolupráci

s akreditovan˘mi subjektmi v rámci prio-

rít organizujeme tábory pre tieto deti

s poruchami správania, ktoré majú veºmi

pozitívnu odozvu. Letné pobytové tábory

tieÏ organizujeme aj pre deti zo sociálne

slab‰ích rodín. Deta‰ované pracovisko

v Hlohovci sa aktívne zapája do projektu

STOP alkoholu. V noãn˘ch hodinách

nav‰tevujú na‰i zamestnanci v spoluprá-

ci s políciou mesta Hlohovec a ‰tátnou

políciou pohostinské zariadenia a kon-

trolujú poÏívanie alkoholick˘ch nápojov

u malolet˘ch a mladistv˘ch. 

Pre osoby po prepustení z v˘konu

trestu odÀatia slobody alebo z v˘konu

väzby vyplácame resocializaãn˘ príspe-

vok. Je urãen˘ najmä na vybavovanie

osobn˘ch dokladov a zabezpeãenie nevy-

hnutn˘ch vecí osobnej potreby. V roku

2007 – od 1. 1. do 30. 6., bolo prepuste-

n˘ch 18 plnolet˘ch fyzick˘ch osôb

z v˘konu trestu odÀatia slobody a

1 osoba z v˘konu väzby. O resocializaã-

n˘ príspevok poÏiadali a bol poskytnut˘

8 osobám, vyplaten˘ bol v celkovej v˘‰ke

10 200 Sk. V skutoãnosti v‰ak, bez súãin-

nosti viacer˘ch subjektov – obecn˘ch

a mestsk˘ch úradov, ‰kôl, lekárov, súdov,

prokuratúry a in˘ch, by nebolo moÏné

niektoré prípady rie‰iÈ. 

Ing. Mgr. Anna Bolečková, 
riaditeľka OSVaR

Mgr. Daniela Poláková, 
vedúca oddelenia ŠSD

Mgr. Daniela Sigetová, 
vedúca oddelenia pomoci v HN

Mgr. Marianna Nicáková, 
vedúca oddelenia SPO a SK

PaedDr. Zdenka Magulicová, 
vedúca detašovaného pracoviska

Tab. č. 1: Vývoj počtu poberateľov štátnych sociálnych dávok
ODDELENIE ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK
(v tab. je uvedený stav poberateľov v mesiaci december)

Nástroj r. 2004 r. 2005 r. 2006
Prídavok na dieťa 14 927 14 767 14560
Rodičovský príspevok 2 278 2 197 2389
Príspevky v NS 0 0 92
Zaopatrovací príspevok 1 0 0
Príspevok pri narodení 70 77 85
Príspevok na pohreb 79 90 95
Príspevok na bývanie 355 0 0
Spolu 17 710 17 131 17 221

Tab. č. 2: Vývoj počtu poberateľov opakovaných peňažných príspevkov
ODDELENIE PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU 
SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤZP 
(v tab. je uvedený stav poberateľov v mesiaci december)

Nástroj r. 2004 r. 2005 r. 2006
Osobná asistencia 99 103 107
Preprava 44 43 45
Zvýšené výdavky 2 528 2 677 2734
Zaopatrovanie 811 867 885
Celkom poberateľov 3 322 3 526 3 620

Tab. č. 3 Vývoj počtu poberateľov na oddelení pomoci v hmotnej núdzi
ODDELENIE POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI
(v tab. je uvedený stav poberateľov v mesiaci december)

Nástroj r. 2004 r. 2005 r. 2006
Dávky v HN 2 665 2 529 3 265
- zdravotný príspevok 3 926 3 871 4502
- aktivačný príspevok 438 813 665
- príspevok na bývanie 732 860 854
- ochranný príspevok 163 355 1649
Dotácie
- strava 411 359 530
- pomôcky 201 379 358
- štipendium 94 98 261
Náhradné výživné 0 60 73
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P
ozitívne je tieÏ moÏné hod-
notiÈ skutoãnosÈ, Ïe v tomto
období vzrástol v okrese

poãet ekonomicky aktívnych oby-
vateºov o 4 342 a dnes dosahuje
hodnotu 33 241 osôb. Región ako
tak˘ má dobrú geografickú polohu,
s dobrou dostupnosÈou, vysok˘m
prírodn˘m potenciálom umoÏÀujú-
cim rozvoj kúpeºníctva a letnej
turistiky a ‰tandardne vybudovanú
infra‰truktúru. Je tu sústreden˘
najmä textiln˘, strojársky, elektro-
technick˘ a potravinársky priemy-
sel, ovocinárstvo a kúpeºníctvo,
z toho prevaÏná ãasÈ podnikov sa
nachádza v meste Pie‰Èany. Najv˘-
raznej‰í dopyt po pracovn˘ch
silách je zo súkromného sektoru,
priãom prevaÏuje záujem o krajãír-
ky, ‰iãky, predavaãky, ãa‰níkov
kuchárov, operátorov do rôznych
oblastí priemyselnej v˘roby a bez-
peãnostn˘ch pracovníkov. Aj prí-
chod strategick˘ch investorov do
susediacich okresov predstavuje
veºk˘ potenciál pracovn˘ch príle-
Ïitostí vpl˘vajúci na v˘voj neza-
mestnanosti v okrese.

Zo 1461 UoZ, ktor˘ch sme evi-
dovali k 31. 7. 2007, bolo 1 248
disponibiln˘ch, t. j. okamÏite
schopn˘ch nastúpiÈ do pracovného

pomeru v prípade, Ïe spæÀajú po-
Ïiadavky, ktoré charakter voºn˘ch
pracovn˘ch miest vyÏaduje.
S touto kategóriou evidovan˘ch
systematicky pracujeme, priãom sa
pri sprostredkovaní vhodného
zamestnania sústreìujeme na
maximálnu adresnosÈ klientsky
orientovan˘ch sluÏieb. Pre novo-
evidovan˘ch UoZ je pripravená
a realizuje sa maximálna podpora
pri ich ão najskor‰om návrate na
trh práce spravidla do troch mesia-
cov. Ich kontakty sa vykonávajú
v priestoroch informaãno-poraden-
ského strediska s cieºom maximál-
neho vyuÏitia jeho moÏností ako
zdroja informácií o aktuálnej situá-
cii na trhu práce. Klient má k dis-
pozícii prostriedky IT s napojením
na internet, mnohí vyuÏívajú moÏ-
nosÈ spracovania Ïiadostí do
zamestnania, Ïivotopisov a in˘ch
súvisiacich písomností, ‰tudujú
odbornú literatúru a k dispozícii je
aj katalóg zamestnávateºov regió-
nu. Samozrejmou súãasÈou ponuky
strediska je poskytovanie komplex-
n˘ch informaãno-poradensk˘ch
sluÏieb pre v‰etk˘ch evidovan˘ch
UoZ a iné cieºové skupiny pora-
denskej ãinnosti. MoÏno povedaÈ,
Ïe do strediska má prístup kaÏd˘

obãan, prakticky od Ïiaka základ-
nej ‰koly aÏ po osoby zamestnané,
ktoré majú záujem svoje zamestna-
nie zmeniÈ. V záujme zv˘‰enia
informovanosti sme v priestoroch
s najväã‰ím pohybom klientov
in‰talovali monitory, na ktor˘ch sú
nonstop poãas chodu úradu spú‰-
Èané prezentácie s aktuálnymi
informáciami.

ReálnosÈ umiestnenia na‰ich
evidovan˘ch sa nám darí zvy‰ovaÈ
i t˘m, Ïe sa snaÏíme pruÏne reago-
vaÈ na poÏiadavky zamestnávateºov
a realizujeme predv˘bery vhod-
n˘ch kandidátov pre v˘berové
konania, na nahlásené voºné pra-
covné miesta. Najväã‰iu pozornosÈ
samozrejme venujeme aktivitám
zameran˘m na skupinu znev˘hod-
nen˘ch UoZ pri ich ão moÏno naj-
skor‰om návrate na trh práce.
V tejto skupine aktuálne evidujeme
124 absolventov, 353 obãanov nad
50 rokov, 605 dlhodobo evidova-
n˘ch a 38 obãanov so zdravotn˘m
postihnutím, podiel znev˘hodne-
n˘ch je cca 60 % zo v‰etk˘ch evi-
dovan˘ch UoZ. V skupine dlhodo-
bo evidovan˘ch sa nachádzajú
i ãlenovia z ostatn˘ch skupín,
v prípadoch, ak sú v evidencii viac
ako 12 mesiacov.

V porovnateºnom období r. 2006
bol tento podiel viac ako 65 %, ão
predstavuje urãité zlep‰enie, ktoré
sa ale nepremieta do v‰etk˘ch kate-
górií tejto skupiny proporcionálne.
Pokles bol zaznamenan˘ najmä
u absolventov a obãanov nad 50
rokov. Absolventi zaãínajú byÈ
akceptovateºní pre zamestnávateºov
najmä ako v˘robní operátori, ale
i v mnoh˘ch in˘ch profesiách. Cha-
rakteristickou ãrtou tejto skupiny je
zv˘‰ené evidovanie absolventov
stredn˘ch ‰kôl v mesiaci september
s pomerne r˘chlym vstupom na trh
práce u novoevidovan˘ch. Pri
vyhºadávaní voºn˘ch pracovn˘ch
miest a komunikácii so zamestnáva-
teºmi sú spravidla samostatní a ak-
tívne vyuÏívajú moÏnosti sluÏieb
zamestnanosti poskytované v infor-
maãno-poradensk˘ch strediskách
úradu. O nieão zloÏitej‰ia je situácia
pri sprostredkovaní zamestnania

ÚroveÀ nezamestnanosti v okrese Pie‰Èany má dlhodobo klesajúci
charakter. Aktuálne dosahuje hodnotu 3,86 %, ão v porovnaní so
stavom zaznamenan˘m ku koncu roku 2004, keì sa pohybovala
na úrovni 7,81 %, reprezentuje veºmi progresívny v˘voj, poãas kto-
rého bola vÏdy pod celoslovensk˘m priemerom i priemerom za
Trnavsk˘ kraj. 

Nezamestnanosť v okrese Piešťany

Vývoj disponibilnej miery nezamestnanosti v okrese Piešťany (v %)

Piešťany r.2004 r.2005 r.2006 r.2007
jan. 9,85 7,32 5,75 4,41
feb. 9,62 7,17 5,72 4,26
mar. 8,95 6,90 5,35 4,12
apríl 8,34 6,29 5,22 3,78
máj 7,94 5,97 5,06 3,54
jún 7,74 5,85 4,94 3,67
júl 7,61 5,58 4,82 3,86
aug. 7,44 5,57 4,71
sept. 7,76 5,91 4,66
okt. 7,51 5,68 4,21
nov. 7,50 5,36 4,06
dec. 7,81 5,47 4,29
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u obãanov nad 50 rokov, ale i tu uÏ
dochádza k ich úspe‰nému umiest-
Àovaniu, ão v porovnaní so situáci-
ou spred niekoºk˘ch rokov hodnotí-
me ako veºmi pozitívny trend. Na-
opak, nemôÏeme byÈ spokojní s ne-
ustále narastajúcim podielom UoZ
dlhodobo evidovan˘ch a medziroã-
n˘m nárastom UoZ so zdravotn˘m
postihnutím. Na tieto skupiny
budeme i naìalej zameriavaÈ na‰u
pozornosÈ a vyuÏívaÈ na to v‰etky
nástroje poskytovan˘ch sluÏieb
zamestnanosti, predov‰etk˘m
nástroje aktívnej politiky trhu
práce.

Prostredníctvom nástrojov
APTP realizujeme projekty a akti-
vity, ktoré uºahãujú integráciu
a reintegráciu uchádzaãov
o zamestnanie s osobit˘m prístu-
pom k znev˘hodnen˘m UoZ na
trh práce. KaÏd˘ nástroj spadá
pod opatrenie, ktoré sa zameriava
na ‰pecifickú cieºovú skupinu.� § 46 – vzdelávanie povaÏujeme
za hlavn˘ nástroj v podpore zlep‰o-
vania zamestnateºnosti uchádzaãov.
Organizujeme ho formou verejného
obstarávania s dôrazom na dopyt
a potreby trhu práce. Vzdelávacie
kurzy realizujeme na základe
schváleného regionálneho plánu
vzdelávania vypracovávaného
v súlade s dopytom po pracovnej
sile v rámci regionálnych potrieb
trhu práce. V sledovanom období
od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2007 sme
umoÏnili UoZ vzdelávaÈ sa prost-
redníctvom kurzov v oblasti v˘poã-
tovej techniky, úãtovníctva a SBS.
Z dôvodu ão najväã‰ieho prínosu
k umiestneniu klientov úradu na
trh práce zavádzame inovatívny
prístup, keì pri podpisovaní dohôd
s UoZ o zaradení na kurz priz˘va-
me zamestnávateºov, ktorí ponúkajú
VPM v uvedenej oblasti. V súãasnej
dobe prebieha verejné obstarávanie

na kurzy elektrikár, zváraã, vyso-
kozdviÏn˘ vozík, opatrovateºka,
manaÏment a podnikanie. Z kurzov,
ktoré sme realizovali v sledovanom
období sa zamestnalo 17 UoZ z cel-
kového poãtu 75 zaraden˘ch UoZ
a viacerí sa preukázali písomn˘m
prísºubom od zamestnávateºa o pri-
jatí do pracovného pomeru.� § 49 – vytváranie miest pre
samostatne zárobkovo ãinné osoby
je nástroj urãen˘ uchádzaãom
o zamestnanie, ktorí majú predpo-
klady zaloÏiÈ si vlastnú ÏivnosÈ.
Takáto podpora je preto spätá so
vzdelávaním na prípravu v podni-
kaní a viazaná na predloÏenie pod-
nikateºského plánu. Tento projekt
na na‰om úrade v sledovanom
období od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2007
podporil 52 UoZ, ktorí zaãali pod-
nikaÈ. Medzi najãastej‰ie ãinnosti
zaloÏenia Ïivnosti patria: úãtovníc-
tvo, daÀové poradenstvo, maloob-
chodn˘ predaj, nechtov˘ dizajn,
zámoãníctvo a stavebné práce.� § 50 – v porovnaní s predo‰l˘m
nástrojom APTP musíme kon‰tato-
vaÈ, Ïe poãty vytvoren˘ch pracov-
n˘ch miest podºa § 50 sú niÏ‰ie.
Dôvodom je nezáujem zamestnáva-
teºov vytváraÈ pracovné miesta
trvalého charakteru pre znev˘hod-
nen˘ch UoZ a neochota zná‰aÈ
náklady spojené so zamestnávaním
t˘chto ºudí, ktorí sa poãas trvania
pracovného pomeru prejavujú ako
nespoºahliví. V sledovanom obdo-
bí bolo podpísan˘ch 8 nov˘ch
dohôd a zaraden˘ch 18 UoZ na
vytvorené pracovné miesta. Pri
preobsadzovaní t˘chto miest sa
ãasto stretávame so skutoãnosÈou,
Ïe v evidencii nemáme vhodn˘ch
znev˘hodnen˘ch UoZ, ktorí by
spæÀali poÏiadavky zamestnáva-
teºa, a ãasto sa na nás obracajú aj
iné úrady, ktoré majú podobn˘
problém.

� § 51 – pri realizácii absolvent-
skej praxe sa stretávame s veºk˘m
záujmov zamestnávateºov o absol-
ventov. Dochádzka absolventov
z obcí do miest vzhºadom na v˘‰ku
cestovného je pre zaraden˘ch
absolventov obmedzujúcim ukazo-
vateºom. Ich niÏ‰í poãet je tieÏ
v˘sledkom zmenen˘ch podmienok
– moÏnosÈ opätovného zaradenia
absolventa na absolventskú prax
po 12 mesiacov od ukonãenia
absolventskej praxe. V sledovanom
období bolo zaraden˘ch 57 UoZ,
z toho sa 26 UoZ zamestnalo. � § 53 – príspevkom na dochádz-
ku za prácou sme podporili v sle-
dovanom období 74 UoZ. Tento
nástroj aktívnej politiky pomáha
na‰im znev˘hodnen˘ch UoZ
zamestnaÈ sa aj mimo sídla ná‰ho
úradu, ãím sa podporuje ich mobi-
lita. Hoci je tento príspevok nízky
a nepokr˘va náklady na cestovné
v˘davky v plnej miere, UoZ
v poslednom období prejavujú oÀ
zv˘‰en˘ záujem aj vzhºadom na
dôkladnú informovanosÈ prostred-
níctvom na‰ich zamestnancov.� § 56 – zo strany zamestnávate-
ºov nie je veºk˘ záujem zamestná-
vaÈ obãanov so ZP, nakoºko v˘kon-
nosÈ t˘chto pracovníkov, vzhºadom
na ich zdravotn˘ stav, vykazuje
zníÏenú produktivitu práce, absen-
cie z dôvodu ãast˘ch PN a v nepo-
slednom rade aj udrÏanie vytvore-
ného pracovného miesta
v CHD/CHP poãas minimálne
troch rokov zo strany zamestnáva-
teºa. V sledovanom období bol
umiestnen˘ 1 UoZ z evidencie.� § 57 – príspevok na prevádzko-
vanie alebo vykonávanie SZâ
obãanom so ZP bol poskytnut˘ 
2 UoZ. NiÏ‰í záujem o tento prís-
pevok je v obave so samostatného
podnikania minimálne po dobu 
2 rokov.� § 59 – príspevok na ãinnosÈ pra-
covného asistenta vyuÏili zamest-
návatelia v prípade dvoch UoZ.
Vzhºadom na v˘‰ku príspevku je
v˘hodnej‰ie pre zamestnávateºa
zamestnaÈ asistenta pri väã‰om
poãte obãanov so ZP.

Mgr. Zuzana Komárková, 
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti

ÚPSVR Piešťany

Štruktúra evidovaných znevýhod-
nených UoZ v % k 31. 12. 2007

absolventi 11 %
občania nad 50 r. 32 %
dlohodobo evid. 54 %
občania so ZP 3 %
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Novovytvorené 
pracovné miesta 
DÀa 3. 9. 2007 podpísal generálny riaditeº Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny PaedDr. Ján Sihelsk˘ so spoloãnos-
Èou Giesecke & Devrient Slovakia, s. r. o., so sídlom v Nitre,
Zmluvu o poskytnutí príspevku na novovytvorené pracov-
né miesta v rokoch 2006 – 2009 vo v˘‰ke 41 250 000 Sk
a Zmluvu o poskytnutí príspevku v r. 2007 na vzdelávanie
zamestnancov v r. 2006 a 2007 vo v˘‰ke 6 060 000 Sk.
SpoloãnosÈ Giesecke & Devrient Slovakia, s. r. o., sídliacu
na Doln˘ch Honoch 727/11 v Nitre, zastupoval pri podpise
uvedenej zmluvy konateº Dr. Ivan Moroz a prokurista
Volker Mackert. 

PaedDr. Danica Lehocká, 
hovorkyňa ÚPSVR

Ministerka Viera Tomanová
s deťmi z Beslanu
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Toma-
nová nav‰tívila 13. augusta 2007 spolu s veºvyslancom
Ruskej federácie na Slovensku Alexandrom Ivanoviãom
Udaºcovom v˘menn˘ letn˘ uzdravovací tábor pre deti
z detsk˘ch domovov z Beslanu. Tábor sa uskutoãnil
v hoteli Hrabovo pri RuÏomberku. Slovenské deti
z RuÏomberka, Istebného a Liptovského Hrádku sa zúãast-
nili v˘menného pobytu v uzdravovacom tábore Kratovo
v Moskovskej oblasti. Deti z Beslanu absolvovali na Slo-
vensku bohat˘ a zaujímav˘ program – organizátori tábora
pre nich zabezpeãili mnoÏstvo ‰portov˘ch, kultúrnych
a poznávacích akcií v Be‰eÀovej, v Demänovsk˘ch jasky-
niach, na Oravskom zámku a inde. PríleÏitosÈ stretnúÈ sa
s t˘mito deÈmi si nenechala ujsÈ ani ministerka práce,
sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová, ktorá ich nav‰tí-
vila na záver ich pobytu na Slovensku. Zaujímala sa o ich
dojmy a záÏitky z pobytu u nás a pozrela si aj mil˘ program,
ktor˘ pripravili. 

Návšteva detského domova
24. 8. 2007 Detsk˘ domov Remetské Hámre poctil svojou
náv‰tevou PardDr. Ján Sihelsk˘, generálny riaditeº Ústredia
práce sociálnych vecí a rodiny. Poãas svojej náv‰tevy si
prezrel transformovan˘ DeD v Remetsk˘ch Hámroch,
v ktorom svoj doãasn˘ domov na‰lo 42 detí, vo vekovej
kategórii od 0 – 18, maximálne 25 roku veku dieÈaÈa. Det-
sk˘ domov má sídlo v katastri obce Remetské Hámre,
popisné ãíslo 31, kde je umiestnená jedna ‰pecializovaná
samostatná skupina pre deti od 0 – 1 roka, jedna diagnos-
tická skupina, jedna samostatná ‰pecializovaná skupina
pre zdravotne postihnuté deti. V materskej budove DeD na
poschodí je zriadená jedna samostatná skupina v 5 izbo-
vom byte, v ktorom Ïijú deti od troch do osemnástich
rokov. K detskému domovu patrí aj satelit, ktor˘ je od
materskej budovy vzdialen˘ asi 500 metrov. V tomto sateli-
te – domãeku Ïije 10 detí v samostatnej skupine vo vekovej
kategórii od 3 – 18 aÏ 25 rokov. Poãas náv‰tevy bola gene-
rálnemu riaditeºovi predloÏená fotodokumentácia o aktív-
nom Ïivote v DeD. TaktieÏ bol prezentovan˘ psychologiã-
kou DeD aj biofeedbek a vysvetlen˘ spôsob práce s t˘mto
zariadením. Väã‰ina detí v detskom domove pochádza zo
sociálne slab˘ch rodín, kde sa zanedbávala nielen v˘cho-
va, ale aj v˘Ïiva dieÈaÈa a tento prístroj slúÏi ako podporná
lieãba na odstránenie mentálneho zaÈaÏenia detí, ktoré
vzniklo v prenatálnom, alebo aÏ postnatálnom období
v˘voja dieÈaÈa. V detskom domove sa pri stimulácii nervo-
vej sústavy vyuÏívajú aj muzikoterapia a arteterapia v tvo-
riv˘ch dielÀach. Rozprávali sme sa tieÏ na tému fyziotera-
pie. V tomto roku detskému domovu boli pridelené finanã-
né prostriedky na zakúpenie rehabilitaãn˘ch zariadení,
ktoré sa budú vyuÏívaÈ hlavne pri uvoºÀovaní svalového
tonusu u spazmatick˘ch detí, pri rehabilitácii veºmi maliã-
k˘ch detí bude vyuÏívaná Vojtova metóda. Vzhºadom na
nízky vek detí v zariadení riaditeºka DeD poukazovala na
vysokú úspe‰nosÈ umiestÀovania detí v náhradn˘ch rodi-
nách, a to formou vnútro‰tátneho i medzi‰tátneho osvoje-
nia a pestúnskej starostlivosti.

Mgr. Tatiana Soročinová, 
riaditeľka DeD
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Tubex Slovakia, s. r. o., 
v Žarnovici
V˘robca hliníkov˘ch a plastov˘ch túb, spoloãnosÈ Tubex zo
Îarnovice, bola tieÏ jednou zo zastávok poãas pracovnej cesty
generálneho riaditeºa ÚPSVR PaedDr. Jána Sihelského v blíz-
kosti sídla spomenutej spoloãnosti. Tubex je jedn˘m z investo-
rov, ktor˘ ãerpá ‰tátnu podporu, a preto mal záujem osobne
predstaviÈ svoje priestory, v˘robu a zámery. Ako sa vraví: „Lep-
‰ie raz vidieÈ, ako stokrát poãuÈ.“ Riaditeº spoloãnosti preto
pozval zástupcov Ústredia PSVR na prehliadku spoloãnosti, pri
ktorej robil osobne sprievodcu. Vznik hliníkovej tuby, komplet-
ne pripravenej na plnenie odberateºmi, z malého hliníkového
kolieska je v celej svojej ‰írke v˘robného záberu pokryt˘ v jed-
nej prevádzke. Tuby sú urãené v drvivej väã‰ine na plnenie
potravinárskymi produktmi, a keìÏe na Slovensku tak˘chto
odberateºov zatiaº nena‰li, produkcia smeruje do zahraniãia.
Pracovné príleÏitosti v‰ak zostávajú vìaka investorovi u nás.

PaedDr. Danica Lehocká, 
hovorkyňa ÚPSVR

Podpora 
opatrovateľskej služby
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová
prijala 28. augusta 2007 honorárneho konzula SR v Holand-
skom kráºovstve Gerharda Tonnisa Poppema. Diskutovali
o problematike starostlivosti o ºudí odkázan˘ch na pomoc dru-
h˘ch a vymenili si skúsenosti t˘kajúce sa fungovania opatro-
vateºskej ãinnosti v obidvoch krajinách. Ministerka ocenila
dlhoroãné profesionálne holandské skúsenosti s prácou s cho-
r˘mi, star‰ími a ÈaÏko zdravotne postihnut˘mi ºuìmi a poìa-
kovala sa za doteraj‰iu spoluprácu v rámci projektov financo-
van˘ch z holandsk˘ch zdrojov. Ocenila, Ïe s prispením
holandsk˘ch sponzorov vznikla pred ‰tyrmi rokmi aj nezisko-
vá organizácia Léthé, ktorá prostredníctvom opatrovateºskej
sluÏby a poÏiãiavaním zdravotníckych pomôcok pomáha pre-
dov‰etk˘m na v˘chodnom Slovensku. Informovala o moÏnos-

tiach podpory neziskov˘ch organizácií pôsobiacich v oblasti
poskytovania sociálnych sluÏieb zo strany ‰tátu, vy‰‰ích územ-
n˘ch celkov, ako aj miest a obcí. Honorárny konzul SR
v Holandskom kráºovstve Gerhard Tonnis Poppema na stret-
nutí s ministerkou Vierou Tomanovou informoval, Ïe hºadá
moÏnosti, aby sa na t˘chto aktivitách okrem holandsk˘ch
sponzorov podieºala aj slovenská strana. Nezamestnaní by tak
mali ‰ancu dostaÈ prácu ako opatrovatelia a starali by sa o sta-
r˘ch ºudí, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní.

PhDr. Oľga Škorecová, 
riaditeľka tlačového a mediálneho odboru MPSVR SR

Tlačová konferencia ÚPSVR 
18. 9. 2007 sa uskutoãnila v budove MPSVR tlaãová konferen-
cia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. ·tatistiku z oblas-
ti nezamestnanosti prezentoval v úvode generálny riaditeº
ÚPSVR PaedDr. Ján Sihelsk˘, nasledovalo roz‰írenie tejto témy
o sociálne veci Ing. Vierou Filadelfiovou z odboru informatiky
a ‰tatistiky a v hlavnej téme sa generálny riaditeº opäÈ dotkol
problematiky „Aktuálna situácia na trhu práce v SR v kontexte
nedostatku kvalifikovan˘ch pracovn˘ch síl“. Hlavná téma
vzbudila adekvátnu pozornosÈ aj v rámci následnej diskusie –
prinesieme ju v najbliÏ‰om vydaní v roz‰írenej‰ej podobe.

PaedDr. Danica Lehocká, 
hovorkyňa ÚPSVR

Výrobné priestory spoločnosti Tubex. Riaditeľ spoločnosti 
Ing. Baran (v strede) vysvetľuje za účasti zamestnankyne jeden
z výrobných procesov.

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová
prijala 28. augusta 2007 honorárneho konzula SR v Holandskom
kráľovstve Gerharda Tonnisa Poppema. Diskutovali o problematike
starostlivosti o ľudí odkázaných na pomoc druhých a vymenili si
skúsenosti týkajúce sa fungovania opatrovateľskej činnosti 
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? ManÏelka je evidovaná na

úrade práce od decembra 2005

z dôvodu prepustenia z práce pre

uvoºÀovanie zamestnancov. Teraz

sa musí chodiÈ hlásiÈ podºa periodi-

city na úrad PSVR 1x t˘Ïdenne.

TaktieÏ 1x t˘Ïdenne musí doniesÈ

lístok – potvrdenie o hºadaní práce.

Napriek tomu, Ïe v na‰om regióne

je problém so zamestnaním, roz-

hodla sa zúãastniÈ prijímacích skú-

‰ok na zdravotnú ‰kolu. Rozhodnu-

tím ‰koly bola prijatá na diaºkové

‰túdium. Na úrade práce sa preuká-

zala rozhodnutím, ja sa p˘tam,

v akom intervale bude musieÈ

naìalej dochádzaÈ na ÚPSVR a ãi je

potrebné sa preukazovaÈ s potvrde-

ním, Ïe si hºadá zamestnanie. 

Vzhºadom na to, Ïe nie je z otázky
presne jasné, akého typu ‰túdia sa
zúãastÀuje va‰a manÏelka, informuje-
me vás vo v‰eobecnej rovine
o ustanoveniach zákona ã. 5/2004 Z. z.
o sluÏbách zamestnanosti, kde je taxa-
tívne v paragrafe 34 – Zaradenie do
evidencie uchádzaãov o zamestnanie
v bode 9) a v bode 10) uvedené:
a) raz za 7 kalendárnych dní u uchá-

dzaãa o zamestnanie, ktor˘ je dlho-
dobo nezamestnan˘ obãan;

b) raz za mesiac u uchádzaãa o za-
mestnanie, ktor˘ sa zúãastÀuje � vzdelávania a prípravy pre trh

práce, ktoré mu zabezpeãil úrad alebo
ktoré si zabezpeãil sám,� prípravy na zaãatie vykonávania
alebo prevádzkovania samostatnej
zárobkovej ãinnosti,� absolventskej praxe,� aktivaãnej ãinnosti,� projektov a programov realizovan˘ch
ústredím, úradom, alebo in˘m subjektom
v partnerstve s úradom okrem sprostred-
kovania zamestnania a informaãn˘ch
a poradensk˘ch sluÏieb poskytovan˘ch
úradom a na projektoch a programoch
realizovan˘ch právnickou alebo fyzic-
kou osobou, ktorá vykonáva sprostred-
kovanie zamestnania podºa paragrafu
32 ods.3 písm. c) alebo� odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb
a na projektoch a programoch realizo-
van˘ch dodávateºom odborn˘ch pora-
densk˘ch sluÏieb podºa paragrafu 443
ods. 9;

c) raz za 14 kalendárnych dní u ostat-
n˘ch uchádzaãov o zamestnanie.
Bod 10): 
U uchádzaãa o zamestnanie, ktor˘

sa zúãastÀuje na vzdelávaní a príprave
na trh práce dlh‰ie ako dva mesiace, sa
vyÏaduje periodicita náv‰tev podºa
odseku 9 písm. b) len poãas posled-
n˘ch dvoch mesiacov pred skonãením
vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Mgr. Anna Grellová, 
kancelária GR ÚPSVR

? Som vysoko‰kolsky vzdelaná,

ale mám problém so zamest-

naním. UÏ 3 roky pracujem na dobu

urãitú – vÏdy len poãas ‰kolského

roka (1. 9. – 30. 6.). V letn˘ch me-

siacoch som úplne bez príjmu.

Dovolenku si musím vybraÈ vÏdy

poãas ‰kolského roka. Sama sa sta-

rám o svoju dcéru, ktorá ‰tuduje na

vysokej ‰kole, ão je finanãne nároã-

né. V svojom veku nemám ‰ancu si

nájsÈ brigádu, na podporu nemám

nárok. E‰te v r. 2003 som bola bez

práce a uÏ rok som bola vedená na

úrade práce, a tak som sa rozhodla

ísÈ pracovaÈ na dohodu do âiech do

automobilky. Tam nás v‰ak pre-

svedãili podpísaÈ zmluvy na dobu

neurãitú, lebo nás vraj po‰lú

domov, ak to nepodpí‰eme, a tak

som podpísala. Nakoniec som

v skú‰obnej dobe dala v˘poveì.

Mala som odpracovan˘ch 42 dní

podºa zmluvy na dobu neurãitú.

Potom som pracovala na ÏivnosÈ

ako obchodn˘ zástupca, neplatila

som v‰ak príspevok v nezamestna-

nosti pre veºmi nízky príjem. Od

októbra 2004 som získala prácu ako

stredo‰kolská uãiteºka, a to vÏdy

na dobu urãitú. Tohto roku sa

odbor, ktor˘ som vyuãovala, nena-

plnil Ïiakmi, a tak mi zmluvu

nepredæÏili. Odpracovala som spolu

818 dní a momentálne som zasa na

úrade práce, bez ‰ance sa niekde

zamestnaÈ. Doteraz sme situáciu

rie‰ili pôÏiãkami a teraz som si mys-

lela, Ïe mám nárok na dávku

v nezamestnanosti. Preão nie?

Predpokladáme, Ïe va‰a otázka sa
t˘ka konkrétneho uvedenia podmien-
ky nároku na dávku v nezamestnanos-

ti a to, Ïe obãan-poistenec za 4 roky
nesmie byÈ v pracovnom pomere na
dobu neurãitú. Táto podmienka je
v zákone ã. 513/2003 Z. z. hlava ‰iesta
DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI –
paragrafe 104 ods. 2 bod a): Poistenec,
ktor˘ po skonãení v˘konu ãinnosti
zamestnanca v pracovnom pomere na
urãitú dobu bol zaraden˘ do evidencie
nezamestnan˘ch obãanov, má nárok
na dávku v nezamestnanosti, ak
v posledn˘ch ‰tyroch rokoch pred
zaradením do evidencie nezamestna-
n˘ch obãanov
a) bol poisten˘ v nezamestnanosti
z v˘konu ãinnosti zamestnanca v pra-
covnom pomere na dobu urãitú alebo
bol dobrovoºne poisten˘ v nezamest-
nanosti najmenej dva roky...

TieÏ v tlaãive Sociálnej poisÈovne
Potvrdenie nároku nadávku v neza-
mestnanosti je v pouãení – v bode 1)
uvedené znenie.

Z va‰ej otázky je zrejmé, Ïe ste pra-
covali v posledn˘ch ‰tyroch rokoch aj
na dobu neurãitú (na konci r. 2003),
a teda nespæÀate podmienku nároku
na dávku v nezamestnanosti. V kaÏ-
dom prípade sa môÏete obrátiÈ na vá‰
územn˘ úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, kde vám môÏu poradiÈ
prípadne iné rie‰enie va‰ej sociálnej
situácie, samozrejme, v súlade s plat-
nou legislatívou.

Mgr. Anna Grellová, 
kancelária GR ÚPSVR

? Obraciam sa na vás s otázkou,

Ïe dokedy má nárok na rodi-

ãovskú dovolenku matka chorého

dieÈaÈa a ako sa posudzuje ochore-

nie infekãnou mononukleózou?

Mám nárok na pomoc v hmotnej

núdzi? 

Podºa zákona ã. 280/2002 Z. z.
v znení neskor‰ích predpisov má
rodiã, ktor˘ zabezpeãuje riadnu sta-
rostlivosÈ o dieÈa s dlhodobo nepriaz-
niv˘m stavom, nárok na rodiãovsk˘
príspevok do ‰iestich rokov veku die-
ÈaÈa. Dlhodobo nepriazniv˘ stav sa
posudzuje podºa prílohy ã. 2 k zákonu
ã.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskor‰ích predpisov. V uve-
denej prílohe nie je zaradené ochore-
nie infekãnou mononukleózou, ale
zaradené sú niektoré poruchy imunit-
n˘ch mechanizmov. Na úãely prizna-
nia rodiãovského príspevku musí byÈ
aktuálne posúden˘ zdravotn˘ stav die-
ÈaÈa. V súvislosti s otázkou nároku na

Otázky a odpovede
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dávku v hmotnej núdzi sa obráÈte na
úrad PSVR podºa miesta trvalého byd-
liska, ktoré posúdi podºa príjmu,
majetku a in˘ch rozhodujúcich sku-
toãností podºa zákona 599/2003 Z. z.
v znení neskor‰ích predpisov vá‰ prí-
padn˘ nárok na dávku v hmotnej
núdzi. 

Mgr. Anna Grellová, 
kancelária GR ÚPSVR

? Îiadam vás o informáciu

o nov˘ch dávkach v hmotnej

núdzi a príspevku na b˘vanie. 

Po nov˘ch legislatívnych zmenách
platia od 1. 9. 2007 nové sumy ‰tátnych
sociálnych dávok. Obãanom v hmotnej
núdzi a fyzick˘m osobám spoloãne
s nimi posudzovan˘m sa poskytuje
dávka v hmotnej núdzi a príspevok
v dávke v hmotnej núdzi. V tejto súvis-
losti sa upravili dávka v hmotnej núdzi
a príspevok na b˘vanie.

V˘‰ka dávky:� pre jednotlivca bez detí zo sumy
1 640 Sk na 1 680 SK� pre jednotlivca a 1 aÏ 4 deÈmi 
z 2 630 Sk na 2 800 Sk� pre jednotlivca s 5 a viac deÈmi 
z 3 900 Sk na 4 100 Sk� pre dvojicu bez detí zo sumy 
2 850 Sk na 2 910 Sk� pre dvojicu s 1 aÏ 4 deÈmi 
z 3 890 Sk na 4 000 Sk� pre dvojicu s 5 a viac deÈmi 
z 5 210 Sk na 5 360 Sk
Zv˘‰ila sa aj dávka pre tehotnú Ïenu,

ktorá sa spoloãne posudzuje s obãanom
v hmotnej núdzi, z pôvodnej sumy 
350 Sk na 370 Sk mesaãne. Táto dávka
patrí fyzickej osobe, ktorá sa s obãanom
v hmotnej núdzi spoloãne posudzuje, 
ak je rodiãom dieÈaÈa do jedného roku
veku a preukáÏe potvrdením príslu‰-
ného pediatra, Ïe sa s t˘mto dieÈaÈom
zúãastÀuje na preventívnych prehliad-
kach. Nariadením sa upravila aj v˘‰ka
jedného z príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi, a to príspevku na b˘vanie :� pre jednu osobu zo sumy 

1 460 Sk na 1 490 Sk� pre jednu a viac osôb zo sumy 
2 300 na 2 350 Sk
V˘‰ka ostatn˘ch príspevkov k dáv-

ke v hmotnej núdzi ostala nezmenená:� príspevok na zdravotnú starostli-
vosÈ je 60 Sk� aktivaãn˘ príspevok je 1 900 Sk� ochrann˘ príspevok je 1 900 Sk

Mgr. Anna Grellová, 
kancelária GR ÚPSVR

? Zdravotne ÈaÏko postihnut˘

obãan musí ku svojej Ïiadosti

o príspevok doloÏiÈ aj od Sociálnej

poisÈovne potvrdenie o v˘‰ke so-

ciálnych dávok za minul˘ rok.

V mojom prípade – opatrujem

ÈaÏko chorú matku, Sociálna pois-

ÈovÀa nie je schopná vybaviÈ

potvrdenie na poãkanie, nakoºko

v minulom roku do‰lo k zmenám

v poberaní dôchodku mojej matky

z dôvodu jej ovdovenia. MôÏem

podaÈ ÏiadosÈ o peÀaÏné príspev-

ky, aÏ keì budú k nej dodané v‰et-

ky poÏadované potvrdenia (od

Sociálnej poisÈovne)? Inak sa môÏe

podanie Ïiadosti oneskoriÈ aj o dva

mesiace, ãím prichádzam o moÏ-

nosÈ uplatniÈ svoje právo na so-

ciálnu pomoc o dva mesiace, ão

v prípade, kedy pre celodenné

opatrovanie ËZP osoby nemám

nijak˘ in˘ príjem, predstavuje

znaãne ÈaÏkú situáciu. 

Podºa § 92 ods. 1 zákona 
ã. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskor‰ích predpisov kona-
nie o poskytovaní peÀaÏného prís-
pevku za opatrovanie sa zaãína na
základe písomnej Ïiadosti obãana
alebo na podnet orgánu, ktor˘ je
príslu‰n˘ rozhodovaÈ o peÀaÏn˘ch
príspevkoch na kompenzáciu. Kona-
nie o peÀaÏn˘ príspevok na opatro-
vanie sa zaãína na základe písom-
nej Ïiadosti fyzickej osoby. V § 92 
ods. 3 je ustanovené, Ïe ÏiadosÈ musí
obsahovaÈ formu sociálnej pomoci,
ktorú obãan poÏaduje. K písomnej
Ïiadosti je obãan povinn˘ doloÏiÈ
potvrdenie o príjme za predchá-
dzajúci rok kalendárny rok, o majet-
kov˘ch pomeroch, odporúãanie o‰et-
rujúceho lekára a iné doklady podºa
tohto zákona, ktoré sú podkladom na
rozhodnutie.

Podºa § 18 ods. 1 zákona 
ã. 71/1967 Zb. o správnom konaní
konanie sa zaãína na návrh úãastníka
konania alebo na podnet správneho
orgánu. Konanie podºa § 18 ods. 2
zákona o správnom konaní je zaãaté
dÀom, keì podanie úãastníka kona-
nia do‰lo správnemu orgánu príslu‰-
nému vo veci rozhodnúÈ. V zmysle 
§ 19 zákona o správnom konaní po-
danie moÏno urobiÈ písomne alebo
ústne do zápisnice, alebo elektro-
nick˘mi prostriedkami podpísané
zaruãen˘m elektronick˘m podpisom
podºa osobitného zákona. Pokiaº

podanie nemá predpísané náleÏi-
tosti, správny orgán ho vyzve, aby 
ich v urãenej dobe odstránil. V zmys-
le citovan˘ch ustanovení zákona
o sociálnej pomoci a zákona o správ-
nom konaní príslu‰n˘ úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny je povinn˘
va‰u ÏiadosÈ o poskytnutie peÀaÏ-
ného príspevku na opatrovanie prijaÈ
aj bez ch˘bajúceho dokladu o v˘‰ke
príjmu.

JUDr. Mária Jančeková, 
odbor peňažných prostriedkov 

na kompenzáciu ÚPSVR

? K Ïiadosti o peÀaÏn˘ príspe-

vok na opatrovanie chorej

matky sme museli doloÏiÈ od So-

ciálnej poisÈovne potvrdenie

o v˘‰ke sociálnych dávok za mi-

nul˘ rok pre jej manÏela – napriek

tomu, Ïe ten v polovici minu-

lého roka zomrel. Nerozumiem

dobre, preão sa peÀaÏn˘ príspevok

v r. 2007 mal vyrátaÈ podºa uÏ

neexistujúceho a nerelevantného

príjmu sociálnych dávok domác-

nosti za rok 2006, zvlá‰È keì 

osoba, z príjmu ktorej by sa pe-

ÀaÏn˘ prídavok mal tieÏ vyrátaÈ, 

je uÏ takmer rok po smrti. 

Podºa § 58 od. 10 zákona o so-
ciálnej pomoci príjem obãana na
úãely peÀaÏného príspevku sa vy-
poãíta zo súãtu príjmu obãana
a príjmov osôb, ktor˘ch príjmy sa
spoloãne posudzujú tak, Ïe sa tento
súãet vydelí poãtom osôb, ktor˘ch
príjmy sa spoloãne posudzujú. Podºa
§ 58 ods. 14 zákona o sociálnej
pomoci kalendárny rok, za ktor˘ sa
zisÈuje príjem podºa ods. 10, je
kalendárny rok, ktor˘ predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom obãan
poÏiadal o peÀaÏn˘ príspevok na
kompenzáciu. 

Tento príjem sa zisÈuje u pe-
ÀaÏn˘ch príspevkov, ktoré sa kaÏdo-
roãne prehodnocujú, vÏdy v sep-
tembri beÏného roka a platí do konca
augusta beÏného roka, ktor˘ nasle-
duje po kalendárnom roku, v ktorom
obãan poÏiadal o peÀaÏn˘ príspevok
na kompenzáciu. V uvedenom prípa-
de je postup úradu práce, sociálnych
vecí rodiny v súlade s citovan˘mi
ustanoveniami zákona o sociálnej
pomoci.

JUDr. Mária Jančeková, 
odbor peňažných prostriedkov 

na kompenzáciu ÚPSVR
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V
to nedeºné ráno sa Karolína

nemohla postaviÈ z postele. Jej

manÏel Du‰an uÏ zasa vystrájal.

E‰te teraz si spomína, ako jej zovrelo

srdce od strachu, keì v zámke za‰trko-

tali kºúãe. Vo dverách sa zjavil opit˘

a agresívny Du‰an. Nepovedala ani slo-

vo, a aj tak ju bil ako zmyslov zbaven˘.

E‰te dobre, Ïe deti boli u jej mamy.

Mama ani netu‰í, aké zviera je jej zaÈ. 

A naão jej to budem vravieÈ... Mama

si uÏila svoje s mojím otcom, tak naão

jatriÈ staré rany.

UÏ musím vstávaÈ, nevládzem, ale

koho to zaujíma, Ïe mám prasknuté dve

rebrá. Idem nieão uvariÈ, lebo Du‰an sa

o chvíºu preberie. Ach, ão zas dnes

bude vystrájaÈ...

– Ozaj, dnes prídu na‰i. 

– Áno, a naão? Rad‰ej nebudem

komentovaÈ, Ïe chodia, len keì deti

majú sviatok, tak preão dnes? 

– Chcú si poÏiãaÈ od nás na auto, to

staré uÏ nefunguje. 

– Du‰an, zabudol si, Ïe v lete chceme

ísÈ s deÈmi k moru? 

– No a ão, na‰i sú prednej‰í. E‰te bude‰

dlho r˘paÈ, alebo chce‰ jednu po papuli?

A daj sa do poriadku, na‰i nemusia

vidieÈ, ão za hlupaÀu som si zobral.

Zdôverím sa aspoÀ kamarátke, tá ma

pochopí... 

– Kajka, ty sa z toho Du‰ana raz zbláz-

ni‰, ja by som nikdy nepovedala, Ïe

nejak˘ chlap Èa tak ovládne. Pamätá‰,

ako v ‰kole boli v‰etci z teba vÏdy hoto-

ví, a Marta ako Ïiarlila? Ach, ‰koda, Ïe

uÏ je v‰etko preã, to boli pekné ãasy. 

Dnes som stretla mamu, neviem, 

ako dlho e‰te utajím, Ïe ma Du‰an

veºmi bije. A keì ma videla takú utrá-

penú, zas som jej musela klamaÈ, Ïe

mám toho veºa v práci, keì máme

nového riaditeºa. No Ria, moja kama-

rátka, ma prekvapila:

– Kaja, ja viem, ão je medzi tebou

a tvojím muÏom. UÏ dávno som si

domyslela, preão stále nosí‰ v horú-

ãavách ãastej‰ie dlhé rukávy. Niã si

nepovedala. 

– A naão, zmení‰ na tom nieão? 

– Ja by som ti aj tak nevyrie‰ila tvoj

Ïivot, to musí‰ sama. Má‰ predsa dve

vysoké ‰koly, si pekná, inteligentná,

má‰ postavenie. 

– Du‰an v podstate je dobr˘ ãlovek,

len si nesmie vypiÈ, vtedy je úplne in˘. 

– Preboha, Kaja, je alkoholik, agresív-

ny a potrebuje pomoc. Ak chce‰ radu,

tak vyhºadaj odbornú pomoc psycho-

lóga alebo choì na sociálne u vás. 

– âo si sa zbláznila? Aby to kaÏd˘

preberal? 

– Kaja, sú to odborníci a urãite prípa-

dy nerozoberajú na verejnosti. Ak sa

rozhodne‰, pôjdem s tebou, a mám aj

adresu útulku pre t˘rané Ïeny. 

Koneãne som sa odhodlala, zajtra

pôjdem na sociálne. Keì som koneãne

pri‰la do kancelárie sociálno-právnej

ochrany, bola som veºmi nervózna, 

ale ão uÏ, musím nieão uÏ urobiÈ,

nemôÏem takto ÏiÈ. 

– Dobr˘ deÀ, ja... pri‰la som sa poradiÈ. 

Nie je to ºahké. Tá „sociálka“, ako

ich ºudia volajú, bola pani v mojom

veku, sympatická, posadila ma a ja som

jej vyrozprávala svoj príbeh, miestami

som aj plakala. Navrhla mi psycholo-

gické sedenie aj s manÏelom, no pochy-

bujem, Ïe by Du‰an bol ochotn˘ na

terapiu so mnou ísÈ, ale ja som sa roz-

hodla. Buì sa dá lieãiÈ, zmení sa, alebo

odchádzam aj s deÈmi. Bola som pre-

kvapená citliv˘m prístupom pracovníã-

ky, mala som pocit, ako keby aj ona

preÏila nieão podobné. Najviac ma

pote‰ilo, Ïe ak sa rozhodnem rie‰iÈ vec

aj súdnou cestou, Ïe bude stáÈ pri mne.

·koda, Ïe som na tú „sociálku“ ne‰la

dávno, mohla som si u‰etriÈ zopár

zaúch a poniÏovania. NavÏdy mi utkve-

jú slová pani „sociálky“, Ïe ja som

osobnosÈ a nikto nemá právo ma poni-

ÏovaÈ, biÈ a môj Ïivot má cenu, mám

dve deti, zdravie, a to je najväã‰ie moje

bohatstvo. Nikdy nie je neskoro na

zaãiatok nieãoho pekného a lep‰ieho.

PaedDr. Zdenka Magulicová, 
vedúca detašovaného pracoviska Hlohovec

ÚPSVR Piešťany

Karolína

Je jeseÀ a to je obdobie nároãné pre hospodárov. A nemys-
lím t˘m iba záhradkárov, vinohradníkov, ãi in˘ch poºnohos-
podárov, z ktor˘ch kaÏd˘ pozná tú svoju zemiãku. Vie, ão
kde rástlo, akú úrodu zobral a koºko a ak˘ch Ïivín to zo
zeme vycicalo. Ak je dobr˘ gazda, vie aj to, Ïe ão sa zemi
vzalo, sa musí aj vrátiÈ. No a na to je najvhodnej‰ím obdo-
bím práve jeseÀ. Veì ako sa vraví v slovenskom prísloví: 
Kto v jeseni nepoorie a nepohnojí, v Ïatve potom s prázdnym
vozom iba stojí. Na zimu v‰ak treba pripraviÈ i stromy
a kríky. O‰etriÈ, podoprieÈ, podviazaÈ, ãi poprikr˘vaÈ, aby
záºaha snehu nepolámala konáre a halúzky. 
A veru nep˘ta iba zem, ale aj dom, chalupa, ostatné hospo-
dárske stavby, ale i náradie a stroje. Ale títo ìal‰í reprezen-
tanti hmotn˘ch statkov sa v‰ak neuspokoja iba s dákou
fúrou hnoja. Tí p˘tajú viac. Veì  sa blíÏi zima a ako sa vraví,
ão sa na dome v teple a suchu zanedbá, to sa uÏ potom
ÈaÏko napráva a zachraÀuje v mraze a pºu‰ti. A svoje potre-
bujú i hospodárske zvieratá. 

Dobr˘ gazda v‰ak práve teraz musí postupovaÈ uváÏlivo.
Hoci je jeseÀ obdobie, keì je v‰etkého (vìaka zobratej
úrode) dosÈ, rozdeºovaÈ treba tak, aby bolo pre v‰etk˘ch.
Tak, aby sa neplytvalo, ale aby kaÏd˘ dostal to, ão potrebuje.
Slab˘m a slab‰ím treba pomôcÈ, pridaÈ im, aby preÏili ÈaÏké
zimné ãasy. A to aj vtedy, keby bolo treba trochu odbraÈ t˘m
silnej‰ím, ktorí majú väã‰iu ‰ancu bez ujmy preÏiÈ. Dobré
gazdovstvo je ako dobrá rodina, kde jeden podporuje druhé-
ho a v‰etci robia pre spoloãn˘ prospech. V dobrej rodine sa
nedohaduje, kto ãím prispel do spoloãného. KaÏd˘ dostáva
toºko, koºko potrebuje a aby to nebolo na úkor ostatn˘ch.
A kaÏd˘ robí to, ão vie a koºko dokáÏe a vládze. 
JeseÀ je nároãné obdobie. Pre hospodárstva, pre gazdovstvá,
pre rodiny, je nároãné pre nás v‰etk˘ch. Je to obdobie, kedy
sa rozdeºuje, ale aj obdobie, ktoré zakladá budúcu úrodu.
Preto treba rozdeºovaÈ uváÏlivo a zároveÀ veºkoryso. Tak
ako v‰ade aj tu moÏno odporúãaÈ jedno z Murfiho pravidiel:
Staraj sa o krtince, hory sa dáko pretlãú. A navy‰e, tie krtin-
ce toho potrebujú omnoho menej neÏ hory.

Du‰an Brindza 

Hory a krtince
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NA ZÁVER

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 9/200726

S
pojmom sociálnosÈ sa stretávame vedome, ãi nevedome

cel˘ Ïivot. ByÈ sociálnym, znamená byÈ aj spoloãensk˘m,
vnímaÈ poÏiadavky ãlenov spoloãnosti. A jej ãlenmi sme

v‰etci, bez ohºadu na to, na akej pozícii pôsobíme.
Tí, ktorí pracujeme v sociálnej oblasti, konkrétne na rôznych pra-

covn˘ch pozíciách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ìal‰ích rezortn˘ch
in‰titúciách, máme moÏnosÈ stretávaÈ sa s problémami v sociálnej
oblasti aj z tej druhej strany. Bolo to uÏ mnohokrát povedané
i kon‰tatované, Ïe najväã‰ou, najzloÏitej‰ou a zároveÀ najproble-
matickej‰ou je práve sociálna oblasÈ, sociálna pomoc, ktorá rie‰i
potreby nás, ºudí. Zdrav˘ch, i t˘ch, ku ktor˘m bol osud menej zho-
vievav˘, ºudí zdravotne ãi inak odkázan˘ch ... a to v kaÏdej etape
ná‰ho Ïivota, od kolísky aÏ po odchod z tohto sveta.

V dne‰nej dobe sa ãlovek stáva ak˘msi vazalom informácií
a akoby mu nezostával ãas na to podstatné – na vzÈahy. Je väã‰i-
nou iba vysielateºom a prijímateºom informácií, Ïivot vo vzÈahu je
v‰ak o úplne in˘ch hodnotách. Ide o obohacujúce poznanie, ktoré
dáva ãloveku radosÈ zo Ïivota. VzÈah je vnútorná väzba medzi
„ja“ a „ty“, ktorá sa usiluje o dobro druhého. Prosociálne konanie
tento vzÈah predpokladá a prosociálne správanie predpokladá aj
komplex prosociálnych schopností. Napriek tomu, Ïe odborn˘mi
poÏiadavkami sociálneho pracovníka sa podrobnej‰ie zaoberala
vo svojom príhovore Mgr. Eva ·ipo‰ová v júlovom ãísle ãasopisu
Sociálna politika a zamestnanosÈ, dovolím si pripomenúÈ ich
opäÈ. Nabáda ma k tomu moje vlastné poznanie z niekoºkoroãné-
ho pôsobenia v sociálnej oblasti, kde som mala moÏnosÈ stretávaÈ
sa s ºuìmi, ktorí boli na sociálnu pomoc odkázaní. Tí, ktorí ju pri-
jímali a ktorí ãasto s obdivuhodnou silou a vôºou dokázali preko-
návaÈ svoje kaÏdodenné problémy. Ich vnútorná sila bola neraz
príkladom a motiváciou aj pre druh˘ch – nielen pre t˘ch, ktorí
mali rovnaké problémy, ale aj pre t˘ch ostatn˘ch. 

Jednoduchou odpoveìou na otázku, preão to tak je, kde berú
odvahu a energiu, je aj jednoduchá odpoveì: dobrá vôºa v‰etko
zdolá. Odmietam uveriÈ t˘m, ktorí tvrdia, Ïe prosociálne cítenie
sa dnes uÏ nenosí. Tá dobrá vôºa, to je predov‰etk˘m ochota,
ústretovosÈ a spolupráca. Inak povedané, je to aj o láske k ºuìom.
A tá sa predsa rodí z maliãkostí...

âlovek, ktor˘ uÏ má vÏit˘ tento spôsob konania patrí medzi
t˘ch, ktorí nezi‰tne pomáhajú druh˘m, a to aj neznámym ºuìom
(pani, ktorá spadne na chodník, slepec prechádzajúci cez ulicu,
star‰ia osoba v prostriedku hromadnej dopravy, a pod.). Akákoº-
vek pomoc, a zvlá‰È tá sociálna, je t˘m, ão ovplyvÀuje proces
zmien v spoloãnosti. Tu je treba hºadaÈ silu, ktorá nám môÏe otvo-
riÈ zdroje a moÏností nov˘ch rie‰ení. Ak budeme vedieÈ naãúvaÈ
signálom, ktoré k nám vysiela okolie, budeme vedieÈ tieto moÏ-
nosti aj lep‰ie vyuÏiÈ.

Mgr. Helena Kovaºová
tlaãov˘ a mediálny odbor MPSVR SR
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Od zelenej lúky po realizáciu projektu – formou videopre-
zentácie predstavilo vedenie spoloãnosti závod v Luãenci
e‰te pred samotnou prehliadkou v˘roby.

Vo v˘robnej hale platia prísne bezpeãnostné opatrenia, je
nevyhnutné absolvovaÈ krátku in‰truktáÏ pred prehliadkou
závodu.

Samotná prehliadka je zaujímavá, fotografovanie
z bezprostrednej blízkosti neÏiaduce. Tak aspoÀ malé
nahliadnutie z bezpeãnej vzdialenosti...

NajdôleÏitej‰ie na záver – samotn˘ podpis zmluvy: 
za JC Luãenec riaditeº závodu Rainer Mıller, 
za ÚPSVR generálny riaditeº PaedDr. Ján Sihelsk˘.

Srdeãn˘ stisk rúk a v˘mena podpísan˘ch zmlúv definitívne
potvrdili slávnostn˘ akt podpisu.

ÚPSVR postupne realizuje 

uzatváranie zmlúv s investormi. 

Jedn˘m z nich je aj Johnson Controls

Luãenec, s ktor˘m 15. 8. 2007 priamo

v závode podpísal zmluvu generálny

riaditeº ÚPSVR PaedDr. Ján Sihelsk˘.

Závod je zameran˘ na v˘robu 

penov˘ch ãastí pre automobilové

sedadlové komponenty pouÏívané

následne pre finálnu v˘robu 

osobn˘ch vozidiel.

Text a foto: redakcia SPaZ

ëal‰ia zmluva s investorom 

FOTOOBJEKTÍVOM
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Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 14,12 14,24 
Košický kraj 13,31 13,59 
Prešovský kraj 12,10 12,22 
Nitriansky kraj 7,72 7,84 
Žilinský kraj 5,54 5,58 
Trnavský kraj 4,65 4,74 
Trenčiansky kraj 4,56 4,64 
Bratislavský kraj 2,15 2,17 

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SSLLOOVVEENNSSKKOO 88,,1199  88,,3300  

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

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 27,64 27,38 •
2 Revúca 24,83 24,88 •
3 Veľký Krtíš 20,12 20,53 •
4 Rožňava 19,79 20,01 •
5 Kežmarok 19,45 19,58 •
6 Trebišov 18,89 19,39 •
7 Lučenec 18,22 18,43 •
8 Sabinov 17,52 17,45 •
9 Košice – okolie 16,85 17,14 •

10 Sobrance 16,81 17,06 •
11 Poltár 16,63 16,33 •
12 Michalovce 15,56 15,81 -1
13 Gelnica 15,19 15,90 1
14 Žarnovica 14,94 15,06 •
15 Vranov nad Topľou 14,59 14,78 •
16 Medzilaborce 14,19 13,74 •
17 Levoča 13,65 13,32 -1
18 Svidník 13,62 13,66 1
19 Krupina 12,78 12,97 •
20 Bardejov 12,58 12,82 •
21 Stropkov 12,50 11,99 -4
22 Levice 12,06 12,17 •
23 Prešov 11,82 11,99 -1
24 Detva 11,70 12,24 3
25 Banská Štiavnica 11,46 12,06 2
26 Snina 11,31 11,57 •
27 Žiar nad Hronom 11,04 11,23 •
28 Spišská Nová Ves 10,75 10,98 •
29 Brezno 10,24 10,41 •
30 Humenné 8,84 9,07 •
31 Šaľa 8,79 8,95 •
32 Nové Zámky 8,21 8,39 •
33 Turčianske Teplice 8,08 8,26 -1
34 Košice II 7,98 8,26 1
35 Stará Ľubovńa 7,70 7,64 -1
36 Komárno 7,67 7,79 1
37 Košice III 7,28 7,54 •
38 Partizánske 7,17 7,32 •
39 Zvolen 7,16 7,23 -2
40 Zlaté Moravce 7,14 7,04 -2

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

mesiaca v % mesiaca v %
41 Kysucké Nové Mesto 7,00 7,27 2
42 Poprad 7,00 7,27 2
43 Ružomberok 6,92 6,78 -2
44 Topoľcany 6,86 6,87 •
45 Dolný Kubín 6,74 6,95 2
46 Košice I 6,55 6,68 •
47 Bytča 6,33 6,58 •
48 Prievidza 6,33 6,41 •
49 Tvrdošín 6,22 6,18 -1
50 Dunajská Streda 6,12 6,13 -1
51 Námestovo 6,06 6,19 2
52 Košice IV 5,92 6,02 •
53 Senica 5,79 5,61 -1
54 Liptovský Mikuláš 5,73 5,89 1
55 Martin 5,38 5,30 -2
56 Čadca 5,28 5,31 •
57 Bánovce nad Bebravou 5,27 5,37 2
58 Hlohovec 5,03 5,01 -1
59 Považská Bystrica 5,00 5,08 1
60 Skalica 4,85 4,99 •
61 Banská Bystrica 4,48 4,56 -1
62 Nitra 4,48 4,63 1
63 Myjava 4,31 4,32 •
64 Nové Mesto nad Váhom 3,99 3,99 -1
65 Galanta 3,96 4,16 1
66 Žilina 3,85 3,80 -1
67 Piešťany 3,81 3,86 1
68 Púchov 3,60 3,50 -2
69 Trnava 3,53 3,79 1
70 Malacky 3,40 3,51 1
71 Ilava 2,76 2,83 •
72 Senec 2,67 2,67 -1
73 Pezinok 2,64 2,66 -1
74 Trenčín 2,58 2,77 2
75 Bratislava V 2,06 2,12 •
76 Bratislava III 1,79 1,98 •
77 Bratislava IV 1,78 1,70 -1
78 Bratislava I 1,76 1,76 1
79 Bratislava II 1,68 1,65 •

Zdroj: ÚPSVR

Poradie krajov

Poradie okresov

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

PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR ZA MESIAC AUGUST

Slovensko celkovo
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ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
MALACKY

VK č.: 2007/1/4
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddele-
nie nástrojov aktívnej politiky trhu práce 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť
pri riadení a usmerňovaní činnosti oddelenia nástrojov
aktívnej politiky trhu práce. Samostatné odborné špecia-
lizované činnosti spočívajúce v analytickej, vyhodnoco-
vacej a rozhodovacej činnosti oddelenia, tvorba opatrení
spadajúcich do rozsahu kompetencií oddelenia.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Offi-
ce Excel, Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK č.: 2007/2/4
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddele-
nie informačno-poradenských a sprostredkovateľských
služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť
pri riadení a usmerňovaní činnosti oddelenia informačno-
poradenských a sprostredkovateľských služieb. Samos-
tatné odborné špecializované činnosti spočívajúce v ana-
lytickej, vyhodnocovacej a rozhodovacej činnosti oddele-
nia, tvorba opatrení spadajúcich do rozsahu kompetencií
oddelenia.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Offi-
ce Excel, Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Monika Pišteláková
Telefón: 034/ 7971 115
Fax: 034/ 772 50 55
E-mail: monika.pistelakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
POVAŽSKÁ BYSTRICA

VK č.: 2007/1/13
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, odde-
lenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované čin-
nosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhod-
nocovaní výsledkov a príprave podkladov pre rozhodo-
vanie na úseku pomoci v hmotnej núdzi.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Word, Excel, Lotus Notes na užívateľ-
skej úrovni
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa 

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Miriam Lidajová
Telefón: 042/4307328
Fax: 042/4307351
E-mail: miriam.lidajova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
V RIMAVSKÁ SOBOTA

VK č.: 2007/4/33
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
RIADITEĽ ODBORU 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, so-

ciálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované čin-
nosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhod-
nocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodo-
vanie vo vymedzenom úseku štátnej správy. Riadenie,
koordinovanie a usmerňovanie aktivít na odbore služieb
zamestnanosti

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: ovládanie práce s PC (Word, Excel,
Internet) vítané
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoč-
nosťami: nepožaduje sa

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Beata Janoštiaková
Telefón: 047/5416421
Fax: 047/5416444
E-mail: beata.janostiakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
STROPKOV

VK č.: 2007/2/41
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
RIADITEĽ ODBORU
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadenie, kontrolovanie, koordinovanie, roz-
hodovanie a metodické usmerňovanie výkonu štátnej
správy na odbore služieb zamestnanosti. Zabezpečova-
nie implementácie projektov zameraných na podporu
zamestnávateľov a tvorbu pracovných miest. Vykonáva-
nie odborných špecializovaných činnosti spočívajúce
najmä v analytickej činnosti a vo vyhodnocovaní výsled-
kov. Tvorba a koordinácia koncepcií a programov rozvo-
ja na úseku služieb zamestnanosti.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Offi-
ce Excel, Lotus Notes, internet pokročilý
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

Voľné štátnozamestnanecké miesta
v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny
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KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Daniela Madzinová
Telefón: 054/742 3671
Fax: 054/742 3617
E-mail: daniela.madzinova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Hlavná 26, 091 01 Stropkov

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
VRANOV NAD TOPĽOU

VK č.: 2007/2/42
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, VEDÚCI
ODDELENIA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie kontroly
Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, sťažnosti a petície,
vnútorný audit
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované čin-
nosti, spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhod-
nocovaní výsledkov, v rozhodovaní, v kontrole. Kontrolná
a inšpekčná činnosť, ako aj prešetrovanie sťažností
a petícií, vrátane vydávania rozhodnutí. Koordinovanie
činností orgánov štátnej správy a samosprávy na úrovni
územného obvodu úradu. Tvorba a koordinovanie kon-
cepcií a programov. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC – Word, Excel,
Lotus Notes, internet 
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa 

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Oto Hreňo
Telefón: 057/4880934
Fax: 057/4880273
E-mail: oto.hreno@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 

INŠPEKTORÁT PRÁCE KOŠICE

VK č.: 2007/1/57
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 3 
Odbor štátnej služby: 2.11 práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Organizačný útvar: oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho kontrolnej skupiny. Vykoná-
vanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácvi-
ku“; zúčastňovať sa výkonov inšpekcie práce s inšpektormi
práce a riadiť sa pri výkone podľa pokynov vedúceho pra-
covného tímu, vykonávanie činností v zmysle platných
zásad pre prípravu a vzdelávanie inšpektorov – čakateľov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka vítaná 
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, MS Windows,
MS Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Vodičský preukaz: skupina B
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa (získa-
va uchádzač počas prípravy inšpektora – čakateľa)

VK č.: 2007/2/57
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 1 
Odbor štátnej služby: 2.11 práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho pracovného tímu. Vyko-
návanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle „Plánu
zácviku inšpektora – čakateľa“ najmä účasť na výkone
inšpekcie práce v oblasti cestnej, železničnej, vodnej
a leteckej dopravy, vyplývajúca zo zákona č. 121/2004
Z. z. o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave
a z ostatných súvisiacich právnych predpisov, ako aj pri-
meraná spolupráca s inšpekčnými orgánmi štátov EÚ,
údržba a úprava motorových vozidiel, prevádzka autoš-
kôl, uplatňovanie právnych predpisov z oblasti bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, MS Windows,
MS Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Vodičský preukaz: vodičský preukaz skupiny B
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa (získa-
va uchádzač počas prípravy inšpektora – čakateľa)

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Silvia Lachovičová
Telefón: 055/6338596
Fax: 055/6335482
E-mail: silvia.lachovicova@ke.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu:
Inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice

INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA

VK č.: 2007/3/53
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci (oblasť jadrový dozor) 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úsek štátnej

správy. Kontrolná a inšpekčná činnosť v rozsahu danom
zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov. Vykonávanie inšpekcie práce na kontro-
lu bezpečnosti prevádzkovania vyhradených technických
zariadení

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa technic-
kéhosmeru – vítané 
Jazykové znalosti: vítané (napr. AJ, NJ, MJ, FJ, ŠJ) 
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Micro-
soft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: schopnosť pracovať
s vysokým pracovným nasadením, flexibilita, empatia,
komunikatívnosť, ochota ďalšieho vzdelávania sa, schop-
nosť prispôsobiť sa náročnej práce v kolektíve
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoč-
nosťami: nie je potrebné

VK č.: 2007/4/53
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci (oblasť dopravy) 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úsek štátnej
správy. Kontrolná a inšpekčná činnosť v rozsahu
danom zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nele-
gálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Vykonávanie inšpekcie
práce zameranej na dodržiavanie predpisov sociálnej
legislatívy v doprave.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa 
Jazykové znalosti: vítané (napr. AJ, NJ, MJ, FJ, ŠJ) 
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Micro-
soft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: schopnosť pracovať
s vysokým pracovným nasadením, flexibilita, empatia,
komunikatívnosť, ochota ďalšieho vzdelávania sa, schop-
nosť prispôsobiť sa náročnej práce v kolektíve
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoč-
nosťami: nie je potrebné

VK č.: 2007/5/53
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie pracovnoprávnych vzťahov 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úsek štátnej
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správy. Kontrolná a inšpekčná činnosť v rozsahu danom
zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov. Vykonávanie inšpekcie práce zameranej
na kontrolu pracovnoprávnych predpisov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa 
Jazykové znalosti: vítané (napr. AJ, NJ, MJ, FJ, ŠJ) 
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Micro-
soft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: schopnosť pracovať
s vysokým pracovným nasadením, flexibilita, empatia,
komunikatívnosť, ochota ďalšieho vzdelávania sa, schop-
nosť prispôsobiť sa náročnej práce v kolektíve
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoč-
nosťami: nie je potrebné

VK č.: 2007/6/53
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie pracovnoprávnych vzťahov 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úsek štátnej
správy. Kontrolná a inšpekčná činnosť v rozsahu danom
zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov. Vykonávanie inšpekcie práce zameranej
na kontrolu pracovnoprávnych predpisov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa 
Jazykové znalosti: vítané (napr. AJ, NJ, MJ, FJ, ŠJ) 
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Micro-
soft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: schopnosť pracovať
s vysokým pracovným nasadením, flexibilita, empatia,
komunikatívnosť, ochota ďalšieho vzdelávania sa, schop-
nosť prispôsobiť sa náročnej práce v kolektíve
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoč-
nosťami: nie je potrebné

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

INŠPEKTORÁT PRÁCE PREŠOV
VK č.: 2007/2/56
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho kontrolnej skupiny. Vyko-
návanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle „ Plánu
zácviku“, zúčastňuje sa inšpekcie práce s inšpektormi
práce a pri výkone sa riadi podľa pokynov vedúceho pra-
covného tímu, vykonávanie činností v zmysle platných
zásad pre prípravu a vzdelávanie inšpektorov – čakate-
ľov v oblasti dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci, výkon trhového dohľadu, vyšetrova-
nie pracovných úrazov, nehôd a pod. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft OfficeWord, Microsoft Offi-
ce Excel, Lotus Notes, 
Osobitné kvalifikačné predpoklady: osobitná odborná
spôsobilosť podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii
práce sa bude vyžadovať po nástupe
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoč-
nosťami: nevyžaduje sa 

VK č.: 2007/3/56
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho kontrolnej skupiny.
Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle
„Plánu zácviku“, zúčastňuje sa inšpekcie práce
s inšpektormi práce a pri výkone sa riadi podľa poky-
nov vedúceho pracovného tímu, vykonávanie činností
v zmysle platných zásad pre prípravu a vzdelávanie
inšpektorov čakateľov. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft OfficeWord, Microsoft Offi-
ce Excel, Lotus Notes, 
Osobitné kvalifikačné predpoklady: osobitná odborná
spôsobilosť podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii
práce sa bude vyžadovať po nástupe
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoč-
nosťami: nevyžaduje sa

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Mária Kormaníková
Telefón: 051/7712693
Fax: 051/7713823
E-mail: maria.kormanikova@po.ip.gov.sk
Adresa: 
Inšpektorát práce, Konštantínova 6, PSČ 080 01 

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY BRATISLAVA

VK č.: 2007/6/2
Názov pozície: 
ŠTÁTNY RADCA – PREDSTAVENÝ, 
RIADITEĽ ODBORU 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia ekonomiky, odbor ekonomiky
a prevádzky
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť
pri riadení a usmerňovaní činnosti odboru. Samostatné
odborné špecializované činnosti spočívajúce v analytic-
kej, vyhodnocovacej a rozhodovacej činnosti odboru,
tvorba opatrení spadajúcich do rozsahu kompetencií
odboru.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Offi-
ce Excel, Lotus Notes, Internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK č.: 2007/7/2
Názov pozície: 
ŠTÁTNY RADCA – PREDSTAVENÝ, 
RIADITEĽ ODBORU 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia ekonomiky, odbor investícií
a správy majetku
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť
pri riadení a usmerňovaní činnosti odboru. Samostatné
odborné špecializované činnosti spočívajúce v analytic-
kej, vyhodnocovacej a rozhodovacej činnosti odboru,
tvorba opatrení spadajúcich do rozsahu kompetencií
odboru.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Offi-
ce Excel, Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK č.: 2007/8/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
RIADITEĽ ODBORU 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor
posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť
pri riadení a usmerňovaní činnosti odboru. Samostatné
odborné špecializované činnosti spočívajúce v analytic-
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ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania; kópia vysvedčenia, diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o naj-
vyššom dosiahnutom vzdelaní; kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia, alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúceho ovládanie cudzieho jazyka,
resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznámení o výberovom konaní); kópia výpisu z registra trestov, nie staršia ako 3 mesiace;
profesijný štrukturovaný životopis; písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto,
o ktoré sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR; písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR; písomné
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby; písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu,
výpisu z registra trestov a profesijnom štrukturovanom životopise; motivačný list; písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom
výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

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

Prihlášky zasielajte v termíne do 15. 10. 2007 
na adresy služobných úradov, ktoré sú uvedené v texte inzerátov.

Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miest bude zverejnený na internetovej stránke MPSVR SR
www.employment.gov.sk.

kej, vyhodnocovacej a rozhodovacej činnosti odboru,
tvorba opatrení spadajúcich do rozsahu kompetencií
odboru.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Offi-
ce Excel, Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK č.: 2007/9/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
RIADITEĽ ODBORU 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 
Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor
peňažných príspevkov na kompenzáciu
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť
pri riadení a usmerňovaní činnosti odboru. Samostatné
odborné špecializované činnosti spočívajúce v analytic-
kej, vyhodnocovacej a rozhodovacej činnosti odboru, tvor-
ba opatrení spadajúcich do rozsahu kompetencií odboru.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Offi-
ce Excel, Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK č.: 2007/10/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
RIADITEĽ ODBORU 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor
sociálnoprávnej ochrany detí, 

sociálnej kurately a poradensko-psychologických služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť
pri riadení a usmerňovaní činnosti odboru. Samostatné
odborné špecializované činnosti spočívajúce v analytic-
kej, vyhodnocovacej a rozhodovacej činnosti odboru,
tvorba opatrení spadajúcich do rozsahu kompetencií
odboru.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa. 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Offi-
ce Excel, Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: zmysle § 93 zákona 
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a so-
ciálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa vyžaduje VŠ v študijnom odbore sociálna práca, psy-
chológia, právo alebo v študijných odboroch pedagogic-
kého zamerania.

VK č.: 2007/11/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti, odbor
informačných a sprostredkovateľských služieb, oddele-
nie informačných a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť
pri riadení a usmerňovaní činnosti oddelenia. Samostat-
né odborné špecializované činnosti spočívajúce v analy-
tickej, vyhodnocovacej a rozhodovacej činnosti oddele-
nia, tvorba opatrení spadajúcich do rozsahu kompetencií
oddelenia.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Offi-
ce Excel, Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK č.: 2007/12/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti, odbor
informačných a sprostredkovateľských služieb, oddele-
nie správneho konania pre služby zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť
pri riadení a usmerňovaní činnosti oddelenia. Samostat-
né odborné špecializované činnosti spočívajúce v analy-
tickej, vyhodnocovacej a rozhodovacej činnosti oddele-
nia, tvorba opatrení spadajúcich do rozsahu kompetencií
oddelenia.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača:VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Offi-
ce Excel, Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Eva Veselá
Telefón: 02/5975 3728
Fax: 02/5975 3780
E-mail: eva.vesela@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
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